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Rašo R. Mizara
Šių metų vasara Lietuvoje 

buvo šalta ir lietinga. Rugius 
teko piauti apie tpimi savaitė
mis vėliau nei kitais metais.

Pagyvenę žmonės kalbėjo:
— Tokio nepalankaus vasa

riško oro neatsimename.
Ir taip buvo ne tik Lietuvo

je, o ir Vakarų Europoje, pa
gal Baltijos jūrą. Grįždami na
mo (rugp. 22 d.) Vokietijoje 
ir Holandijoje matėme rugius 
pjaunamus ar vos nupjau
tus. . .

Jeigu derlius Lietuvoje šie
met buvo puikus, tai vyriau
siai pareina iš to, kad žemę 
kolūkiečiai gerai išdirbo ir į- 
trešė, kad laiku javus pasėjo 
irwuos rūpestingai prižiūrėjo. 
Dagelyje vietų matėme ru
gius siūbuojančius —didelius, 
puikiomis varpomis. Bet kai 
kur juos puolė baisi audra.

Mums vykstant per Žemai
tiją link Palangos, pakilo juo
das debesis ir prapliupo lie
tus su perkūnija taip, kad

Ar bus plieno unijos 
darbininką streikas

Maršalas Konevas išgelbėjo
700 svarbių paveikslų

Karas Vietname ir 
nauji Įvykiai

Pittsburgh, Pa.—Su rug
sėjo 1 diena baigiasi, plieno 
darbininkų kontraktas su 
fabrikantais. Derybos jau 
seniai eina, bet dar nesu
sitarta naujo kontrakto rei
kalais.

Virš 350,000 plieno dar
bininkų dirba pas dešimt 
didžiųjų kompanijų, o dar 
apie 100,000 pas mažesnes. 
United Steelworkers unija 
derybas veda su dešimtimi 
stambių plieno kompanijų.

Algų klausime jau be
veik susitarta, bet nesuti
kimai eina darbininkų se
natvės pensijos reikalais ir 
kada jie gali į pensininkus

ka mokėti po $4.50 u ž 
kiekvienerius išdirbtus me
tus, bet kad darbininkai į 
pensiją galėtų išeiti išdir
bę nemažiau 30 metų ir ne- 
jaunesni, kaip 60 metų am
žiaus.

Dabar plieno darbininkai 
iš kompanijų senatvės pen
sijos gauna nuo $25.50 iki 
$2.50 už kiekvienerius iš
dirbtus metus, o į senatvės 
pensiją gali pasitraukti tik 
po 65 metų amžiaus.

Washingtonas.— Rugpiū- 
čio 8 dieną prezidentas 
Johnsonas buvo pasišaukęs 
plieno darbininkų unijos 
prezidentą I. W. Abelį ir 
kompanijų atstovą R. C. 
Cooper į. Jie pasitarė ir
streiką atidėjo astuonioms 
dienoms. Per tą laiką uni
ja ir kompanijos bandys 

I susitarti.
New Yorkas. — Atvyko 

Ji

Unija reikalą uja, kad. 
kompanijos mokėtų kiek
vieną mėnesį senatvės pen
sijos po $5 už kiekviene
rius metus per 30 metų iš
dirbtus, ir už kiekvienerius 
metus išdirbtus viš 30 me
tų, taipgi, kad darbininkai Čiang Kai-šeko pati

Maskva. — Žurnale “No
vy Mir” tilpo atsiminimai 
maršalo Ivano Konevo iš 
Antrojo pasaulnio karo.

1945 metų gegužės mėnesį 
jo komanduojamo fronto 
armijos užėmė Drezdeno 
miestą. Kelios dienos po 
to kareiviai pranešė, k a d; vo pasiųsti į Maskvą, 
užmiestyje Lingefield kai- 
m e 1 io apylinkėje, sena
me kalkių kasyklų urve, 
jie užtiko'labai daug pie- ™ -- —-f ‘ artistai per dvejus, metus

dirbo jų išgelbėjimui ir at- 
steigimui. 1955 metais be
veik visus grąžino Rytų 
Vokietijai.

........  ...... , v ___ Tarp piešinių rado: Ra- 
kiti numesti prie sienų. Ko- phaelio, Rembrandto, Titia- 
nevas pastebėjo jų tarpe 
Raphaelio paskilbusį “Die- lų ir kitų įžymių artistų

Simų.
Maršalas Konevas nuvy

ko ir nustebo, nes buvo jų 
labai daug. Piešinių dalis 
buvo medinėse dėžėse, kita 
popieriumi apsukti, o dar

vo motinos” paveikslą. Jis 
tuojau pasišaukė karininką

maišė žemę su dangumi, šo- į senatvės pensiją galėtų kursto JAV pulti Kiniją, , 
feris sulaikė mašiną — nega- išeiti bile kada po 30 me- sunaikinti jos industriją ir 

7.’." ’ * .-• (atominių bombų gamybos
Plieno kompanijos sutin-1 įmones.

Įėjome važiuoti, nes nebuvo 
galima matyti kelio; _ . 
me, ir laukėme apie 15 minu-; 
čių, kol praėjo audra.

- k • r 1 - <- - i- • r- ,
Tirštas aštrus lietus su ga

lingu vėju kai kur pribloškė 
prie žemės rugius, ir visa tai 
apsunkino kolūkiečiams dar
bą, nes ne visur galėjo naudo
ti kombainus jų suėmimui.

Laimė ta, kad kolūkiečiai 
turi daug visokių būdų javams 
sųįįnti. Ima juos net ir suly
tus? ir tuomet džiovina — tu- 
yijfspecialias džiovyklas der
liui gelbėti nuo gamtinių iš
puolių. Visa tai sako, kad šie
metiniu derliumi Lietuvos žmo
nės tikrai džiaugsis.

js neouvo išdirbimo.
; stovėjo-1 y

Skaitau LLD naują leidinį— 
“Lithuania—Past and Pres
ent” — ir džiaugiuosi. Knyga 
išleista gražiai; įdomi. Jai 
lemta atlikti didelį vaidmenį 
mūsų gyvenime.

Rėkia, kad “Lithuania—Past 
and Present” patektų į juo 
didesnio JAV augusio lietuviš
ko jaunimo skaičiaus rankas. 
Tai vyriausiai priklauso nuo to, 
.kaip Literatūros Draugijos na
riai tuo susirūpins. O susirū
pinti reikia. Apdovanokime 
jauniipą šia knyga, kad jis 
skaitytų ir suprastų, kad jis 
skaitydamas, pamiltų savo tė
vų žemę, kad norėtų ją ap- • 
lankyti, ar su jos sūnumis ir 

fcįukromis apsikeisti žodžiu.
^Daugelis Lietuvos žmonių 
trokšta sumegzti ryšius su A- 
merikoje gimusiais ir augan
čiais jaunais lietuvių kilmes 
amerikiečiais. Padėkime jiems.

Lietuvojeplečia 
veisimą žuvy

Vilnius.—Kaišiadorių ra
jone, ne per toliausiai nuo 
Žaslių ežero, pradedami 
tvenkti tvenkiniai. Čia ku
riamas naujas žuvų veisly
nas. Keliašdešimtyj tven
kinių, kurių bendras plo
tas sudarys beveik kvadra
tinį kilometrą, bus augina
mi upėtakiai, karpiai, lyde
kos ir kitokios žuvys. Iš čia 
jos keliaus į įvairius res
publikos ežerus, kurių lobių 
gausinimu rūpinasi žūklės 
mėgėjai. Medžiotojų ir žve
jų draugija vadovaus taip 
pat žuvų veislynui, kukrio 
projektą sudarė Vandens 
ūkio projektavimo institu
to specialistai.

Akliems ir kurtiems 
tarnaus telefonas

New Yorkas.—New York 
Telephone Co. inžinieriai 
pagamino prietaisą “Sensi- 
call,” kurį galima prijungti 
prie bile paprasto telefono, 
kad jo pagalba galėtų su
sikalbėti akli ir kurti žmo
nės.

Tame prietaise žodžių 
garsai perduodami “Morse 
kodo” raidėmis, kurios su
sideda iš taškų ir ilgų 
brūkšnių. Užteks žmogui 
laikyti pirštą ant prietai
so, ir jis “Morse” ženklais 
galės “girdėti” ir “matyti,” 
kas jam sakoma per telefo
ną.

Houston, Texas. — JAV 
astronautai Ch. Conradas 
ir L. G. Cooperis iš kosmo
so grįžo su vidutinėmis 
barzdomis.

L. N. Rabinavičių—piešėją. 
Tas patvirtino, kad jie yra 
labai svarbūs. Piešiniai 
buvo išgabenti į didžiąją 
svetainę. Pakviesti iš 
Maskvos specialistai, kurie 
juos apžiūrėjo. Paskui 
specialiu traukiniu jie bu-

Daug piešinių nukentėjo 
dėl neapvyniojimo ir netin
kamo kasykloje oro. TSRS

no, Vermeerio, danų, ita-

kūrinių. Viso jų buvo per 
700.

Veda propagandą 
radijo bangomis

t Jungti- vusi South Dakotoje radijo 
nes Valstijos veda propa- .komentatorė..
gandą per “V&ice of Ameri- 
rica“, taipgi “Free Euro
pa” ir kitus komitetus. 
Propaganda vedama dau
giau kaip šimtu skirtingų 
kalbų.

Jack Anderson rašo 
“Long Island Press” dien
raštyje ir apie propagandą, 
kurią veda iš kitų šalių 
prieš Jungtinių Valstijų po
litiką.

Iš Kubos, kaip jis rašo, 
per radiją kalba Barbara 
įneš Coradini, kuri iš Mia
mi nuvyko į Kubą 1961 me- 
taiš; Robert Williams, ten 
atvykęs iš North Carolines, 
negras, ir Ilah Warier, bu-

Washingtonas.

Iš Maskvos kalba ameri
kietė Anna Belle Bųcar, ku
ri 1948 metais pasitradkė iš 
Jungtinių Valstijų ambasa
dos ir po to išleido knygą 
apie JAV ambasados prieš- 
tarybinę veiklą.

Iš Pekino ir Hanojaus 
kalba Clarence CecilAdams, 
buvęs JAV kareivis, neg
ras, kuris Korėjoje pateko į 
kiniečių nelaisvę, ir į JAV 
atsisakė grįžti. Jis dabar 
kalba iš Hanojaus į ameri
kiečius kareivius, esamus 
Pietų Vietname.

Iš Pekino kalba žinoma 
JAV rašytoja Anna Louise 
Strong. Kartu su ja ten vei
kia dar apie dešimt kitų 
amerikiečių.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Saigonas—Dideli Jungti
nių Valstijų bombone šiai 
kasdien bombarduoaj Pietų 
Vietnamo liaudiečių mieste
lius ir kaimus. JAV ko
manda sako, kad bombar
davimai vedami nuo vieno

leistuvių banketą Jungti
nės Arabų Respublikos pre
zidentui Nasseriui. Banke
te greta kitų šalių amba
sadų dalyvavo ir Pietų 
Vietnamo liaudiečių atsto
vas Dang Quang Minhas.

, Už savaitės ar dviejų bus 
gatava ir kita svarbi knyga— 
d-ro A. Petrikos istorija, by
lojanti apie ALDLD nueitą ke
lią ir pažangiojo JAV lietuvių 

j judėjimo svarbesnius vingius, 
praeitį.

Paskui dar dvį knygos mū
sų Draugijos narius pasieks: 
L. Prūseikos “Publicistika” ir

i I. Mizarienės — “Jaudinantys 
susitikmai.”

Tur būt ■ niekad pirmiau 
Draugijos nariai per vienerius 
metus nebus gavę tiek litera
tūros, kiek gaus šiemet.

J^jįnekėjausi jau su eile žmo
nių, buvusių turistų, neseniai 
grįžusių iš Lietuvos. Kiekvie
nas jų labai pasitenkinus, 

i’ •’*’ ’«

džiaugiasi pakeliavęs • po Lie
tuvą, susitikęs su giminėmis, 
pamatęs naują savo tėvų kra
šte visuomeninį gyvenimą, ky-‘ 
lantį vis aukštyn ir aukštyn. 
Dainų ir šokių spektakliai Vil
niuje stebino ne tik mus, ame
rikiečius, o ir pačius Lietuvos 
žmones. Tai niekad nepamirš
tami vaizdai-prisiminimai!

Džiaugiasi ir mūsų daininin
kai, prisidėję prie tos milžiniš
kos menininkų minios Vingio 
parke Vilniuje.

Džiaugiasi jie savo kelione- 
gastrolėmis po Lietuvą. Jų is
torinės misijos Lietuva taip 
pat nepamirš.

Gaila man tų, kurie nesąmo
ningai kaišiojo kuolus į mūsų 
vežimo ratus.

“Veiksnių”, visaip niekinu
sių mūsų žmones dėl to, kad 
vyko Lietuvon dalyvauti jubi
liejinėje šventėje, aišku, man 
negaila^ Jie neverti gero žo
džio* '

TSRS MAššINISTAI
PASIKEIS VIZITU

Maskva. — Tarybų Są
jungas mašinistų profsą
junga gavo užkvietimą nuo 
Jungtinių Valstijų mašinis
tų unijos apsikeisti vizitais.

TSRS mašinistai priėmė 
kvietimą; grupė jų vyks į 
JAV, o vėliau mašinistų 
grupė lankysis Tarybų Są
jungoje'.

NASSERIS LANKOSI
'Tarybų sąjungoje
Maskva.—Savaitei į TSRS 

atvyko Jungtinės Arabų 
Respublikos prezi d e n t a s 
Gamalis A. Nasseris. Jis 
tarėsi su TSRS vadais A. 
Mikojanu, L. B r e ž n evvu, 
Kosyginu ir kitais.

Vietnamo reikalais Nas
seris sutinka su TSRS po
zicija, kad JAV turi pasi
traukti iš pietryčių Azijos.

Maskva. — Atvyko Rytų 
Vokietijos vadas Walteris 
Ulbrichtas.

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas paskyrė 
JAV ambasadoriumi Lenki
jai John Gronouski, buvu
sį JAV pašto viršininką.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas De Gaulle tarė
si su JAV Valstybės sekre
toriaus pavaduotoju G. W. 
Bali Vietnamo reikalais.

Long Beach, N. Y.—Įvy
ko didelis gaisras President 
viešbutyje. Vienas žmogus 
sudegė, 400 buvo iškraus
tyti.

Tokio. — Po penkių die
nų japonų demonstravimo 
JAV atominis submarinaš 
išplaukė iš Sasebo prieplau
kos.

Maskva. — Sulaukęs 55 
metų amžiaus mirė buvęs 
TSDS Sveikatos ministras 
dr. Sergejus Kurašovas.

Maskva. — Sulaukęs 71 
metų amžiaus mirė genero
las Aleksandras Todorskis.

Washingtonas. — Dabar 
JAV turi 195,000,000 gy
ventojų?

Karačis. — Ondija valdo 
86,000 kvadratinių .mylių 
Kašmyro plotą su 3,600,- 
000 gyventojų, o Pakista
nas — tik 31,250 kv. mylių 
su 800,000 gyventojų.

Londonas. — Vasarai ei
nant prie pabaigos įvai
rios lėktuvų linijos planuo
ja s u m/a ž i n t i keliaunin
kams kainas tarp Amerikos 
ir Europos.

Maskva. — “Pravda” rei
kalauja daugiau moterų 
įtraukti į valstybės vadovy
bę.. '

< Saigonas. — Pietų Viet
namo militaristai numato 
ilgą karą su liaudiečiais.

Londonas. — Rūkų metu 
susidūrė keli laivai.

JAV bombonešiai puolė 
ir Šiaurės Vietnamo res
publiką Vinh srityje. Vie
nas bombonešis buvo nu
šautas.

Nuo dabar JAV militari- 
niai žmonės Pietų Vietna
me algą gaus ne doleriais, 
bet “skripsais.” Čionai JAV 
militariniai žmonės per mė
nesi išleidžia apie $4,000,- 
000.

Tokio. — Nepaisant Ja
ponijos žmonių protestų, 
Japonijos valdžia sutiko, 
kad Jungtinių Valstijų 
bombonešiai, po bombarda
vimo Šiaurės, ir Pietų Viet
namu, galėtų Japonijoje^ ir 
Okinawoje nusileisti, kad

Hanojus. — Per šiaurės 
Vietnamo radiją kalbėjo 2 
Jungtinių Valstijų kapito
nai—R. P. Keirnas, iš Ac- 
tono, ir R. N. Daughertrey, 
iš Eagle Pass, Texas.

Jie pateko Į Šiaurės Viet
namo nelaisvę, kada buvo 
nušauti jų bombo nėšiai. 
Kapitonai sakė, kad jie at
skrido bombarduoti iš Tai
lando.

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos vyriausybė suruošė iš

Pietuose laimi 
darbo unijos

Pietinių valstijų fabri
kantai visaip bando nepri
leisti darbininkams orga
nizuotis į unijas. -Bet dar
bo unijos tai vienur, tai ki
tur iškovoja. ■

Elkin, N. C., Chatham 
Manufacturing Co. darbi
ninkai 1,153 balsais nubal
savo organizuotis į Textile 
Workers uniją.

Andulusia, Ala. — Alba
nia Textile Products Corp, 
darbininkai • 955 balsais 
prieš 597 nubalsavo orga
nizuotis į Amalgagmated 
Workers uniją.

ŠVEDAI PROTESTAVO 
PRIEŠ JAV KARĄ

Stokholmas. — Daugiau, 
kaip 2,000 jaunuolių per 
tris valandas protestavo 
prieš Jun g t i n i ų Valstijų 
karą Vietname.

Su 
įvyko Hoetorgeto aikštėje. 
Po to 
menų,
Buvo sužeistų iš abiejų pu
sių ir apie 40 jaunuolių 
areštuota.

policija susirėmimas

aikštė buvo pilna ak- 
butelių ir pagalių.

LEDKALNIS UŽVIRTO 
APIE 100 ŽMONIŲ

Saas - Fee, Šveicarija. — 
Atskilo ledkalnis nuo Al
pių kalnų ir užgriuvo apie 
100 žmonių. Jie yra apie 
100 pėdų po akmenų ir le
dų |<rūva. Vargiai kas iš
liks gyvas. Nelaimė įvyko 
beveik 6,000 pėdų aukščio 
Alpių kalnuose, kur buvo 
pakalnėje nedidelis kaime
lis.

Paminėta 75Maskva.
gimtadienis kompozitoriaus 
Sergėjo Prokofjevo.

Pekinas. — Jeigu Kinijo
je tokiu tempu skaitlingės 
žmonės kaip dabar, tai 1980 
metais bus bilijonas gyven
tojų. ____________

Saigonas. — Virš 4,000 , 
studentų demonstravo Hue 
mieste, pirmesnėje Pietų 
Vietnamo sostinėje, ireika-!‘ • 
Jaudami, kad daba r t i n i s 
premjeras Ky pasitrauktų;

Daminikoje sudaro- 
laikinąją valdžią

Santo Domingo. — Po to, 
kai juntos vadas Antonio 
Barreras rezignavo, Ame
rikos valstybių sąjungos 
atstovai susitarė su junta . 
Dominikos F, Caamano De- 
no valdžia sudaryti laikiną
ją valdžią ir baigti karą.

Sutartyje pirmoje vietoje 
nurodoma, kad laikinoji 
valdžia nuginkluos civili
nius žmones, paskui pagal 
Amerikos valstybių sąjun
gos nustatytą laiką 11,000 
JAV militarinių vyrų turės 
pasitraukti iš šalies ir bus 
pravesti vyriausybės rinki
mai.

F. Caamano Deno sakė, 
kad jo valdžia laimėjo, kad 
neveltui 3,000 žmonių žuvo, 
bet tuo pat metu armijos 
radijas jau šaukia pulti ko
munistus.

i

ŽAILGIRIETĖS LAIMĖJO 
EUROPOS ČEMPIONATĄ

Vilnius. — Diusburge, Va
karų Vokieti joje, įvyko 
Europos irkluotojų moterų 
varžytynės. Čempionatą iš
kovojo aštuonios “Žalgirio” 
irkluotojos ir gavo aukso 
medalį.

Komdndą sudaro: I. Ba- 
čiulytė, S. Korkutytė, L. 
Semaško, A. Perevorukovą,, 
A. Margenytė, R. Tama
šauskaitė, S. Bubulytė ir 
A. čiukšytė.

Neapalis, Italija. — Adri
jos jūroj susidūrė JAV lėk- 
tu v nešis “Shangri-La” ir 
naikintojas “Newman.”

New Delhi. — Indijos ar
mijos daliniai vėl užėmė 
dvi įtvirtintas Pakistano 
pozicijas. <
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Pasveikinsime ir pagerbsime
Mūsų senoji tėvynė Lietuva gražiai pagerbė mūsų 

ilgametį “Laisvės” redaktorių, veikėją, rašytoją Rojų 
Mizarą, suteikdama jam gražiai užsipelnytą Liaudies 
rašytojo vardą. Tuo didžiuojasi kiekvienas laisvietis, 
kiekvienas pažangus Amerikos lietuvis. Pagerbdama 
mūsų Rojų Lietuva juk pagerbė mus visus, su kuriais 
jis taip seniai ir taip nuoširdžiai darbuojasi.

Tą savo džiaugsmą ir pasididžiavimą mes išreikši- 
me sekmadienį didžiulėje sueigoje Brooklyne. Tikimės 
daug svečių, daug sveikinimų.

Kur melas ir kur teisybė?
SIUNČIANT vis daugiau militarinių jėgų į Pietų 

Vietnamą ir reikalaujant vis daugiau lėšų šio karo 
veiksmams, buvo pakartotinai teigiama, kad karinių 
jėgų lygis turi būti dešimt prieš vieną. Per radiją ir 
televiziją sušilę kartojo Apsigynimo sekretorius McNa
mara, Valstybės sekretorius Rusk, specialus prezidento 
patarėjas Bundy ir Generalinio štabo pirmininkas gen. 
Wheeleris, kad šis karas Vietname yra keistas, nepa
prastas karas, kad jo laimėjimui mes būtinai turime 
pastatyti dešimt amerikiečių ir vietnamiečių kareivių 
prieš vieną liaudies partizaną. Be tokio jėgų lygio, gir
di, laimėti neįmanoma. Ir aną dieną jie apsidžiaugė, 
kad tokį jėgų lygį mes jau beveik esame pasiekę.

Daabr jau turime ‘‘rezultatus/’ Kasdien pranešama, 
kad ten ir ten tiek ir tiek liaudiečių partizanų užmušta 
bei sužeista. Vieną dieną užmušta 50, kitą dieną 150 ir tt.

O kiek iš šios pusės užmuštų bei sužeistų? Jų kaip 
ir nesiranda, kaip ir nesimato. Atrodytų, kad karas, 
jau baigiasi, kad partizanų tuojau nebeliks nė vieno.

Kur nors čia slypi baisus melas. Jeigu taip jau gau
siai partizanai kasdien skinami, tai iš kur jų vis atsi
randa? Jeigu jau mums taip sekasi juos naikinti, tai 
kokiems galams reikia net dešimties mūsiškių, kad su
naikinti jų vieną?

Matote, koks prieštaravimus. Jeigu tie minėti vy
rai sako tiesą, kad reikia.dešimties mūsiškių prieš viet- 
ną partizaną, tai juk logiška išvada tegali būti viena, 
būtent, kad ant vieno nužudyto partizano dešimt yra 
kritę Pietų Vietnamo valdžios kareivių.

Tegu tiktai darbuojasi
PACIFISTINĖ jau seniai veikianti dvasininkų or

ganizacija Fellowship of Reconciliation esanti pasimo- 
jusi dideliam žygiui. Jos vadovybė pradedanti organi
zavimą Amerikos dvasininkų (kunigų, rabinų, pasto
rių) kovai už taiką. Kartu darbuosis, girdi, ir Dema- 
kratinių Įstaigų Studijavimo Centras.

Dvasininkų organizavimas prasidės su pradžia spa
lio mėnesio. Bus šaukiamos konferencijos visuose did
miesčiuose. Judėjimas pasieks ir Kanados dvasininkus.

Ką apie tai galima pasakyti? Mes sveikiname kiek
vieną žmonių grupę, kuri kovoja už taiką. Todėl tiktai 
pasveikinti tegalima ir minėtas dvi organizacijas, ku
rios siekia įtraukti dvasininkus į judėjimą už taiką. 
Linkime joms didžiausios sėkmės.

Liettuviai kunigai neturėtų atsilikti. Lauksime ir 
jų pasirodant!

>
Trupiniais nebepasitenkina

KAI KURIE baltieji žmonės negali suprasti, kodėl 
mūsų šalies negrai, laimėję porą neblogų civilinių teisių 
įstatymų, dar vis nenurimsta, nenutyla. Jie nesupranta 
įvykių Los Angeles mieste. Jie su pasibaisėjimu stebi 
įvykių eigą kituose didmiesčiuose. Girdi, ko dar tiems 
žmonėms daugiau reikia?

Tie žmonės nesupranta, kad šitie įstatymai dar ne- 
' išsprendžia pagrindinės problemos. Kur tik pasisuksi, 
visur į akis tebestėri baisi nelygybė. Miestuose tebegy
vuoja getos. Faktinoji segregacija mokyklose tebekles
ti. Nedarbas tebesmaugia 20 procentų negrų darbi
ninkų. Baisus skurdas tebežydi negrų masėse.

Be to, negrų masėse auga susipratimas. Jos klau- 
;sia: Kodėl baltieji žmonės, bendrai paėmus, daug aukš
čiau stovi ekonominiai, moksle, profesijose? Kodėl jie, 
bendrai paėmus, turi geresnius butus, užviešpatavę ge
resnius miestų rajonus? Kodėl jiems prieinamesni gy
venimo patogumai? Kodėl beveik visur policija elgiasiz 
su negrais daug žiauriau, negu su baltais?

Štai ir auga tose masėse nepasitenkinimas dabar
tine būkle. Ir kartais užtenka paviršutiniai atrodan
čio nesvarbaus įvykio, kad jas uždegtų neapykanta 
ir išvestų į gatves protestui prieš tą nelygybę.

Ar galima tikėtis, kad negrai nutils ir tylės, kol 
beveik visose gyvenimo šrityse viešpataus tokia nelygy- 

t be? Negalima ir nereikia tikėtis. Susipratusiam bal- 
r-tam amerikiečiui reikia jiems' padėti toje istorinėje 

’♦kovoje. Jų laimėjimas yra visos Amerikos liaudies 
laimėjimas.

“N. Y. Timese” ir kituose ’ 
laikraščiuose buvo įdėta ži
nia, kad neseniai Tarybų 
Lietuvoje buvo nubaustas 
mirtimi Alfonsas Stonys. 
Dabar turime visą istoriją. 
Lietuvos žinių agentūra 
“ELTA” pranešime “Šila
lės tragedijos kaltininkui— 
mirties bausmė” paaiškina, 
už ką jis buvo sušaudytas.

“ELTA” rašo:
“1941 metų birželio pa

baigoje, kai hitlerininkų 
kariauna užgrobė Šilalės 
valsčiaus teritoriją, buržu
azinis nacionalistas gimna
zijos mokytojas Juozas 
Sungaila, Antano sūnus, gi
męs 1919 metais Šilalės ra
jono Šėrikų kaime (1944 m. 
kartu su besitraukiančia 
vokiečių kariuomene pabė
gęs į užsienį ir dabartiniu i 
metu gyvenantis JAV), pa
siskelbė Šilalės miesto “ko
mendantu” ir ėmėsi orga
nizuoti iš įvairių visuome
nės padugnių žmogžudžių 
gaują. Buvusius policinin
kus, buožes ir bastūnus ap
ginklavo šautuvais, kulko
svaidžiais, granatomis. Šie 
atmatos, persirišę rankoves 
baltais raiščiais, ėmė siaus
ti mieste ir kaimuose: plėš
ti, suiminėti tarybi n i u s 
žmones, kankinti ir šaudy
ti.

Sungailai uoliai talkinin
kavo buržuaziniai naciona
listai Jonas Remeikis ir 
Bronius Jankauskas, kurie, 
baigiantis karui, iš Šilalės 
išsidangino ir rado prie
globstį Jungtinėse Ameri
kos Valstijose. Ypač akty
vus ir žiaurus bųvb Guolių 
kaimo seniūno Antano Sto
nio sūnus Alfonsas, gimęs 
1919 m. Šilalės rajono Šuo
lių kaime.

1941 m. liepos mėnesį bal
taraiščiai suėmė Šilą 1 ė s 
mieste bei valsčiuje apie 
šimtą vyrų ir uždarė juos 
sinagogoje. Suimtie j i be 
maisto ir vandens čia buvo 
kalinami apie dvi savaites. 
Tuo metu į Šilalę atvažiavo 
Tauragės apskrities polici
jos viršininkas J. Milman- 
tavičius, surengė slaptą pa
sitarimą ir davė nurodymą 
suimtuosius sušaudyti. Vie
ną naktį budelis J. Sungai
la paleido gandus, kad su
imtieji ruošiasi pabėgti. 
Baltaraiščiai iš šautuvų ir 
kulkosvaidžių apšaudė si
nagogą ir metė į vidų gra
natas. Užpuolimo metu de
šimt vyrų buvo užmušta ir 
daug sužeista.

Kitą dieną į Šilalę atvyko 
baudžiamasis būrys. Esesi
ninkai, buržuazinių nacio
nalistų padedami, suimtuo
sius sveikus ir sužeistus 
vyrus iš sinagogos nuvarė 
prie žydų kapinių. Čia pa
smerktieji patys turėjo išsi
kasti duobes ir nusirengti. 
Fašistai juos sušaudė. A. 
Stonys, varydamas suim
tuosius, mušė juos šautuvo 
buože, tyčiojosi iš jų.

1941 m. rugpjūčio pirmo
je pusėje J. Sungailos gau
jos dalyviai buvo pervesti į 

' pagalbinę policiją. Unifor
mų gavimui “atžymėti” jie 
buvo nuvežti į Tauragę, 
kur po vaišių Tauragės 
miške prie Šunijos upelio 
sušaudė, keturis šimtus ta
rybinių piliečių.

Rugpjūčio mėnesį Šilalės 
mieste buvo masiškai sui
minėjamos žydų tautybės 
moterys ir vaikai. Juos su

varė į atskirus pastatus, 
taip vadinamą getą, o jų 
turtas buvo išgrobstytas 
buržuazinių n a cionalistų. 
J. Sungaila nutarė likvi
duoti suimtuosius ir suva
rytuosius į getą. Tuo tiks
lu jis pasikvietė iš gretimų 
valsčių policininkus. Tūbi
nių miške abipūs kelio buvo 
iškastos šaudymo aikštelės 
ir duobės. Kad nesukeltų 
gyventojams panikos, jis 
paskleidė gandus, jog mo
teris ir vaikus iš geto išve
ža bulvių kasti, o policinin
kai ir jų padėjėjai vyksta į 
Tūbinių mišką mokytis šau
dyti, ir pravažiavimas pro 
mišką dėl to uždraudžia
mas.

Į mišką buvo išvežtos mo
terys ir vaikai ne tik iš Ši
lalės geto, bet ir iš Kvėdar- 

j nos, Kaltinėnų, Laukuvos 
bei kitų vietų. Mišką poli
cininkai saugojo sustiprin
ta sargyba.

Atvežtus žmones budeliai 
išrengdavo nuogus, paskui 
po keletą savo aukų vary
davo prie duobės ir šaudy
davo. Peršautos motinos su 
gyvais kūdikiais ant rankų 
virsdavo į duobes. Į jas 
įstumdavo ir sužeistuosius. 
Budeliai vėliau pąsakojo, 
kad žemė užbertose duobė
se kilnojosi.

Tūbinių miške buvo su
šaudyta daugiau kaip pus
antro tūkstančio žmonių. 
Nekaltas moteris, vaikus ir 
senelius šaudė J. Remeikis, 
B. Jankauskas, A. Stonys ir 
kiti galvažudžiai. Šiam 
“darbui” buvo atrinkti 25 
patys žvėriški.ąųsi polici
ninkai. Šaudymui vadovavo 
Šilalės “koniendantas” J. 
Sungaila, Kvėdarnos polici
jos viršininkas Juozas Ber
notas, Kaltinėnų policijos 
viršininkas P. Zaborskas ir 
Šilalės policijos viršininkas 
B. Mintautas.

Prie duobių žudikams 
buvo pastatyti buteliai deg
tinės, kurią jie šaudydami 
nekaltus žmones gurkšnojo. 
Pabaigtuvėms buvo suruoš
tos vaišės ir dalinami su
šaudytųjų drabužiai.

1943 m. rudenį A. Stonys 
ir kiti policininkai — žudi
kai buvo nusiųsti į Baltaru
sijos Svyrių miestą kovoti 
su tarybiniais partizanais, 
bet daugelis jų iš ten pabė
go, nes buvo įpratę žudyti 
tik beginklius žmones, o su
sitikti uu ginkluotais parti
zanais trūko drąsos.

Tarybinei armijai išva
davus Lietuvą, daugelis Ši
lalės tragedijos kaltininkų 
buvo išaiškinti, patraukti 
baudžiamojon atsakomybėn

ir nuteisti. Tačiau dalis 
žmogžudžių, kaip Juozas 
Stašaitis, Juozas Sungaila, 
Jonas Remeikis, Bronius 
Jankauskas, Juozas Berno
tas ir kiti pabėgo nuo atpil
do ir rado prieglobstį Vo
kietijos Federatyv i n ė j e 
Respublikoje arba Jungti
nėse Amerikos Valstijose.

Alfonsas Stonys 1944 m. 
pabaigoje, bėgant fašis
tams iš Lietuvos, pagal po
licijos padirbtus dokumen
tus gavo tarybinį pasą An
tano Stankūno, Jurgio sū
naus, gimusio 1907 m. Tau
ragės apskrityje, Stemplių 
kaime, pavarde, bijodamas, 
atsakyti už padarytas pik
tadarybes, jis važinėjo iš 
vieno rajono į kitą, keitė 
darbovietes, kol pagaliau 
apsistojo Utenoje ir dirbo 
Utenos miškų ūkyje šalt
kalviu. Saugumo organai, 
ilgai ieškoję žudiko, paga
liau jį surado.

Nekaltų žmonių žudikas juos pradėt pasakoti. Reikia 
Stonys buvo patrauktas 
baudžiamojon atsakomybėn 
už Tėvynės išdavimą, mote
rų, vaikų ir senelių žudy
mą. Jo bylą nagrinėjo Lie
tuvos TSR Aukščiausiojo 
teismo išvažiuojamoji sesi
ja Šilalės kultūros namų sa
lėje. Teismui pirmininkavo 
Aukščiausiojo teismo pir
mininkas A. Likas, liaudies 
tarėjais buvo A. Mažri- 
m i e n ė ir J. Gaižauskas. 
Valstybiniu kaltintoju šia
me teismo procese 1 
vo Lietuvos TSR prokuro
ras V. Galinaitis, visuome
niniu kaltintoju—J. Baliu - 
kynas. A. Stonį gynė Vil
niaus juridinės komisijos 
advokatas J. Vilimas.

Teisiamasis, A. Stonys, 
nedrį s d a m a s pažvelgti į 
žmonių; perpildytą šalę, 
prisipažino išdavęs Tėvynę 
ir dalyvavęs masiniame 
žmonių žudyme, bet, esą, 
jis tai padaręs skatinamas 
J. Sungailos ir dėl “materi
alinių sumetimų.”

A. Stonio kaltę teisme 
patvirtino visa eilė liudyto
jų: buvęs policininkas A. 
Rubežius, buvęs daboklės 
sargas J. Žakelis, kuris ma
tė A. Stonį šaudantį Tūbi
niu miške moteris ir vai
kus, buvę policininkai P. 
Trijonis,, S. Grosas, S. Jud- 
vytis ir kiti. A. Jonelis teis
mui papasakojo, kaip Sto
nys varė iš sinagogos į ka
pines vyrus, juos mušė, jį 
patį policijos būstinėjee 
tardė ir mušė šautuvo buo
že. 1 *

Lietuvos TSR, Aukščiau
siasis teismas A. 
teisė aukščiausia 
sušaudyti...

Lietuvos TSR 
siosios Tarybos 
mas Alfonso Stonio malo
nės prašymą atmetė. Mir
ties bausmė įvykdyta.”

NAMO SUGRĮŽUS
Lietuviškas priežodis sa

ko: “Namai pragarai. Be 
namų negerai”. Sugrįžau į 
Miami, Fla., rugp. 14-tą, vė
lyvą popietį. Radau viską 
geroje tvarkoje. Atslūgo ke
lionės įtampa. Namiškiai, 
įskaitant ir šuniuką “skipi”, 
buvo linksmus vėl mane 
matyti. Žmona davė didelį 
bučkį. Net ir skipis apibė
go kelius kartus apie mane 
ratu, linksmai lodamas ir 
pasišokėdamas man rankas 
laižė. Svečiuose gerai, bet 
namuose jaukiau ir geriau.

Na, o kągi apie viešnagę 
Lietuvoje? Daug ko norė
tųsi pasakyti. Kiekviena 
diena joje buvo pilna įspū
džių prikimšta. Kiekvienos 
dienos įvykius galima ra
šyti ilgais straipsniais. Ta
čiau tų įspūdžių buvo tiek 
daug, kad jau žmogus nebe
žinai nei nuo katro galo

pradėti su padėkavone Lie
tuvos valdžiai ir Lietuvos 
-liaudžiai už tokį šiltą mūs, 
amerikiečių lietuvių priėmi
mą ir už tokią malonią vieš
nagę.

Sunku įsivaizduoti, dėl ko 
Tarybų Lietuvos žmonės 
mus amerikiečius taip ger
bia ir myli. Juk mes esam 
tik turistai ir į Lietuvą va
žiuojame tik paviešėti, kaip 
kad turistai važiuoja į bile 
šalį. Tačiau jie mus ten

bu-1 priima kaip mieliausius Lie
tuvos sūnus.

Tikrai nežinau, dėl ko, 
bet spėju, kad dėl mūsų 
jiems užuojautos. Mes liū
dim su jais jų priepuoliuo
se1 ir nepasisekimuose. Mes 
džiaugiamės su jais jų lai
mėjimuose. Ne taip, 'kaip 
kad kai kurie mūsų gimti
nės sūnūs atskalūnai: pavy
di ir neigia jos laimėjimus, 
ir džiaugiasi jos nelaimė
mis.

Tarybų Lietuva supranta 
ir žino, kad mūsų užuojau
ta jai mums nemažai kai
nuoja. Jie supranta, kad 
mums eiti paveju būtų daug 
lengviau. Bet tai negali bū
ti nusikaltimas prijaustitai 
šaliai ir linkėti jai švieses
nio gyvenimo, kurioje esi 
gimęs. Mes nemažiau, bet 
gal ir daugiau, mylime ir 
savo antrąją tėvynę Ameri
ką, kuriai atidavėm savo

tikrų Lietuvos sūnų ir dil 
krų. Jie gesino gaisrus de
gančioje Lietuvoje, jie 
sklaidė rūkstančius nuodė
gulius, ir jie dabar stato 
naują Lietuvą. Širdį gniuš- 
telėja prisiminus rašytojo 
Baltušio žoždius, kuriuos 
jis prasitarė mus priimda
mas Dainavos restorane: 
“Jūs, draugai, negalite įsi
vaizduoti, kaip čia, Vilniu
je, buvo pirmąją žiemą po 
karo. Langai išdaužyti, ga
tvės užverstos griuvėsiais, 
kuro nei pliauskelės, elek
tros nei kibirkštėlės. Išdau
žytais langais mokyklose 
telkėme vaikučius. Šaltuo
se kambariuose net ir vaka
rais, prie kerosino lempufe 
mes juos mokinome”.

Tai tokie žmonės pradėjo 
atkurti Lietuvą iš karo nuo
dėgulių. Tai tie tikrieji 
Lietuvos sūnūs, kurie ją ir 
dabar stato ir pasiekia 
šiuos 25-metų sukakties lai
mėjimus. Nepamirškime 
kad Lietuva buvo anais lai
kais atsilikusi agrikultūros 
šalis. Jos žemdirbystė buvo 
ne tik nepalyginama su Da
nijos, Belgijos, Holandijos, 
bet nepalyginamai žemesnė 
negu tokios Latvijos, mūsų 
kaimynės. Šiandieną ji gal 
dar ir nepasivijo virš minė
tų šalių, bet jau smarldai 
vejasi. Jei Lietuvoje n&ra 
taip prabangu gyventi, Wp 
Amerikoje, tai atsiminkim, 
kad ant Amerikos žemės nei 
viena bomba nenukrito, nei 
vieno namo nesudegino, nei 
vieno civilio žmogaus neuž
mušė.

Bet Lietuva kyla ir klesti. 
Lietuva, per karo liepsnų 
degėsius, per kraujo upe
lius, žengia iš atsilikusios 
agrarinės šalies, industrijos, 
pramonės šalį. Ji, ženg
dama savo arškėčiuotu ke
liu pirmyn, staptelėjo ir pa
matė, kad jos gerbūvis yra 
moksle, išradimuose, indus
trijoje, pramonėje.

Žiūrėdamas į Akmenės ce
mento fabrikus, Jonavos 
gamyklas, Šiaulių telev’ 
rių fabriką, Kauno 7 
tarų grindų plotmės synte- 
tinio pluošto gamyklą ir 
Vilniaus įvairiausių pro
duktų fabrikus, negali atsi-^ 
stebėti, kaip Lietuva tiek- 
daug galėjo atsiekti į tokį 
trumpą laiką. Pramonėje jivisas geriausias gyvenimo greit< pasivys Alherikos

jėgas.
Kai kurie jos sunūs, Lie- New Jersey valstiją.

tuvą nelaimei (Pasaulinis Todėl aš, baigdamas šį ra- 
karas) ištikus, pabėgo iš šinėlį, dar kartą linkiu sėk- 
jos ir visai atitrūko nuo sa- mingiausios kloties lietu*

Stonį nu- 
bausme—

Aukšciau-
Prezidiu-

o

B

lietuviai dainininkai Vilniuje Vingio parke (išAmerikos 
kairės į dešinę) Ieva Mizarienė, Helena Brazauskienė, Ta
das Karkiančius ir Julia Lazauskienė.

k

vo tėvų žemės. Aš nesiimu 
atsakomybės juos smerkti. 
“Žuvis lenda kur giliau. 
Žmogus ieško kur geriau,” 
sako lietuvių priežodis. Kai 
kurie gal ir surado aukštes
nę lygtį gyvenimo ir susi
krovė turtus. Kiti skendo 
ir skęsta varge, toli atitrū
kę nuo tėvynės. Visus juos 
ėda vėžys ilgesio savo tėvų 
krašto—savo gimtinės.

Nelaimei ištikus, visai bu
vo lengva pabėgti iš tų lai
kų nelaimingojo krašto, 
taip, kaip kad trobai užsi
degus nešti kudašių laukan. 
O troba tegul supleška! 
Per daug pavojinga ją ge
sinti. Jei visi lietuviai sulyg 
vienam nuo karo liepsnų 
būtų pabėgę, tai kas Lietu
voje būtų belikę? Juk jie 
nei Vilniaus, nei Nėries, nei 
Kauno, nei Nemuno su sa
vim nebūtų išsinešę. Su
prantama, kad tokiu atveju 
visa Lietuva būtų svetim
taučių apgyventa ir lietu
viams žuvusi ant visados. •

Tačiau atsirado Lietuvoje

viams ir jų darbuose atkū
rime Lietuvos. Dar kartą 
ačiuoju už tokį jautrų nuo
širdumą. j

Bevardis
1965-VIII-27
Miami, Fla. ;

3,000 LILIPUTŲ _
Pasaulyje gyvena 1 

tūkstančiai liliputų. Jie su
tinkami įvairiose rasėse ir 
tautose maždaug propor
cingai. Liliputu laikomas 
žmogus, kuris būdamas 20 
metų, neviršija 1 metro ir 
35 centimetrų. Keturias
dešimt procentų liliputų su
situokia su normaliais žmoi 
nėmis. Įdomu, kad tokiose 
santuokose gimę vaikai esti 
aukšto ūgio. Toks pat reiš
kinys pastebimas ir pačių 
liliputų tarpe. Anglų neūž
augos Robertas ir Džudif 
Skineriai, pavyzdžiui, pa* 
gimdė 14 normalaus ūgio'

•ys

nas de la Krusas. Jo ūgis 48 
centimetrai.
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rMano pirmoji abejonė religija
Mano tėvas buvo biednas, 

mažažemis Panemuniu k ų 
kaimo gyventojas, keturių 
margų žemės savininkas, 
Nemuno pašlaitėse. Žemės 
tik pusė buvo dirbama, tad 
vargas vargelis ne tik pro 
•langus žiūrėjo, ale ir var
tuose žydėjo.

Nepaisant, kaip vargin
gai teko gyventi, bet mano 
tėvas pakartojamai saky
davo: “Mano vaikai never
gaus gaspadoriams.” Ir tei
sybė, kad anei vienas iš 
penkių vaikų, išskyrus ma
ne, nevalgė buožių duonos

Abu mano tėvai — tėvas 
irpnotina — buvo bemoks
liu, vienok tėvas mokslą 
labai vertino, dažnai saky
davo: “Vienas pamokytas 
žmogus vertas dešimties 
nemokytų”. Tad jis stengę
sis visus mus nors kiek pa
mokyti skaitymo ir rašy-t 
mo.

Pats tėvas mokėjo kelias 
kalbas: lenkų, gudų ir rusų.

i Kaip ir kur jis išmoko mi
nėtų kalbų nežinau. Tik 
tiek pamenu iš tėvo pasa
vimų: kada Lietuva buvo 
padalinta tarpe Lenkijos ir 
Rusijos, tai Nemunas buvo 
rubežiumi, tada tėvas dar 
jaunuoliu būdamas, buvo 
kontrabandininkas. Gabeno 
p A- Nemuną tabaką, drus
koj alkoholį ir kitką, tai gal 
taip jis ir išmoko minėtas 
kalbas.

Mano tėvui buvo žino
mas kiekvienas Dzūkijos 
kampelis, net ir Gardinas ir 
kiti Gudijos artimesni mies
teliai ir kaimai, tad gal jis 
taip ir patyrė, kaip sunku 
būti nemokytam. Todėl jis 
ir stengėsi mus visus pra
mokyti nors kiek rašymo ir 
skaitymo, nors pas kaimo 
daraktorių.

Taipjau mano tėvai ne
buvo perdaug religingi. Tė
vas labai retai kada nueida
vo į Rumbonių bažnyčią: 
jis tik namie persižegnojęs 
sukalbėdavo poterius, to 
jam ir užteko. O motina gal 
k&k buvo maldingesnė ir i 
dažniau nueidavo į bažny
čią, bet ir ji tik rožančių 
mokėjo kalbėti. Tai ir mus 
visus tik tiek temokė dievą 
garbinti..

Bet kada Lenkija liko pa
vergta Rusijos carizmo, tai 
Nemunu rubežius išnyko. 
Tada mano tėvui prisiėjo 
ieškotis kaip kitaip pelnytis 
duoną. O prie to, jau buvo 
vedęs ir šeimyna pradėjo 
didėti. Mano motina pagim
dė net devynis vaikus, ku
rių keturi mirė kūdikystė
je. Tėvas tada ėmėsi žuvi
ninkystės, ypatingai pava
sarį, kada Nemunas nume
ta savo žiemos šaltą užklo- 
dą. Taipgi jis ėmėsi gir
nakalio darbą dirbti. Nors 

buvo nepelningas užsiė
mimas nukalti girnas, arba 
antkapiui akmenį ištašyti, 
bet gyvenimas vertė kaip 
nors uždirbti duonai kelis 
rublius. O prie to, ir jo ryž
tas, kad jo vaikai “neslū- 
žis pas gaspadorius ir jiem

;Z., nevergaus”.
Tad jis taip per daugelį 

metų ir vertėsi visokiais 
būdais, nes iš to sklypelio 
žemės nebuvo gana duonos, 
o dienininku pas buožes jis 
irgi nėjo dirbti. Betgi gir- 

' nakalio darbas ne tik kad 
nelengvas, o kartais ir pa
vojingas sveikatai, nes ak
mens dulkės, įsigavusios į

Aš likau našlaitis, einąs 
11-tus metus. Mano vyriau
sias prolis Jonas ir sesutė 
Ieva jau buvo vedę ir gyve
no savistoviai, o antrasis 
brolis Juozas, ką tik grįžęs 
iš kariuomenės, baigiantis 
rusų - japonų karui buvo 
pasinešęs vykti į “Laimės” j 
šalį”—Ameriką, nes dėdė 
jau buvo išsiuntęs jam lai
vakortę. O man neliko kitos 
išeities, kaip eiti piemeniau- 
ti. Ir tik už kelių dienų, pa
laidojus tėvą, dar nė aša
roms nenudžiūvus, buožė 
Atmanavičius (Pelepušiu 
vadinamas) atėjo mane 
gauti pas jį piemenauti. Iš
ėjau verkdamas. Mačiau, 
kaip ir motina apsiašaroju
si mane pabučiavo ir apsia
šarojusi išleido. O blogiau
sia buvo, kad buožienę-Pe- 
lepušienę visi gerai žinojo 
kaip labai žiaurią link “slu- 
žabninkų”. Kodėl juos va
dino Pelepušiais — neži
nau. Bet jei kas pas Pe- 
lepušį ištarnavo metus, tas 
jau nepasiliko ilgiau.

Tai taip ir aš patekau pa
valgyti buožės duonos ir

kitam ir nevalia nė pirštu 
paliesti tą rąžančių ir kry
žių, o tik jai.

Pamačius paliktą tą rą
žančių, mane ėmė kniesti 
prikišti pirštą, bet ir baimė 
ėmė—na, o jeigu pritraukia 
pirštus! Aš papildysiu dide
lį, smertelną grieką, ir už 
tai amžinai pekloj degsiu, 
spirgėsiu ir nesudegsiu. 
Br-r-r, pakrečia baimė, bet 
ir smalsumas neatleidžia.

Vaikiškas smalsumas nu
gali viską: aš prikišu kai
rės rankos mažąjį pirštuką. 
Nu, kas čia? Pirštukas 
kaip buvo, taip ir yra 
lankstus. Aš prikišu ir ki
tą: irgi tas pats. Tada aš 
paimu su visais pirštais -ir 
vartalioju tą kryželį, ir nie
ko blogo.

Bet kitoje pusėje kryže
lio, žiūriu, šrubelis — čia ir 
vėl vaikiškas smalsumas. 
Argi iš tikro tame kryže
lyje yra medžio iš to kry
žiaus, ant kurio Kristus mi
rė? Išsiimti lenktiniuką iš 
kišenės ir davai atsukinėti 
tą šriubelį

Ir ką aš randu tame kry- 
gauti Pelepušienės piktų helyje jį atidaręs?. Qgi 
kolionių. O ta duonelė tik- skiautelę gelsvo popieriaus 
rai buvo karti! j aliejuje pamirkyto, o nieko

v. daugiau.
Nežinau,^, kaip atsitiko, pas mane, ]<a(] įr vaikiš- 

bet Pelepušio duktė Pale ^a, auejone: ar iš tikro 
buvo mano krikštamotė. Ji ■ mano krikštamotė žinojo 
buvo jau ištekėjusi už Jono į ^as įame kryželyje buvo ir 
Reklevičiaus j. Griškonių < mums melavo, ar ji ak- 
kaimą, visai arti Butrimo- |aj buvo įtikinta kunigų ?

ir, pasikankinęs penkerius 
į* metus, mirė. ,

nių miestelio, Bet kažin dėl 
kokios priežasties ji dažnai 
atvykdavo pas savo tėvus 
ilgai pabuvodavo, nepai
sant, kad jau turėjo ir du
kraitę apie 6-7 metų. Ji ži
nojo savo motinos būdą, tai 
protarpiais ji man pasuk
davo duonos riekutę, svies
tu apteptą. Tai tikrai man 
būdavo laimė! Ji buvo gera 
ypatingai man, savo krikš
tasūniui.

Bet ji buvo labai dievota 
tokia jauna moteris, kad 
ir per slenkstį neperženg
davo nepersižegnojusi. O 
jau tų maldų maldelių pas 
ją būdavo daugybė. Ji But
rimonių parapijoj priklau
sė visokioms bažnytinėms 
draugijoms, o jau ypatin
gai “gyvajam kryžiui”. Ji 
turėjo rąžančių, kuris būk 
tai iš paties “švento tėvo” 
buvęs atsiųstas ir jojo pa
šventintas, ir tik tai drau
gijai priklausančios mote
rėlės galėjo jį turėti ir ne
šioti. O jei kas nepriklau
santis prie “gyvojo” ražan- 
čiaus draugijos jį paliestų, 
tai tam pritrauktų pirštus. 
Tad nieks to jos ražančiaus 
ir neliesdavo: visi bijodavo.

Lapkričio pirmoji diena, 
tai “visų šventų” diena, ir 
Rumbonyse būdavo dideli 
atlaidai. Mažai kas pasilik
davo namie nenuėjęs į baž
nyčią. Mane tik vieną pali
ko prižiūrėti gyv u 1 i u s. 
Aš gi apsižiūrėjęs, kad vis
kas tvarkoje, atėjau į pir
kią (stūbą) ir atsistojau 
prie lango, pro kurį matosi 
visa gyvulių banda.

Bet kas čia?—žiūriu ir 
pats sau netikiu. Ogi mano 
krikštamotė, beskubėdama, 
kad nevėluotų sukalbėti ko
kią nors visiems šventiems 
maldelę, pamiršo savo tą 
šventesnį už visus šventuo
sius rąžančių. Ji vis saky
davo, jog tame kryželyje, 
kuris buvo gana didelis — 
apie kokių 5-kių colių ilgio, 
yra šventa relikvija — ka- 
valkėlis kryžiaus medžio, 
ant kurio Kristus buvo nu
kryžiuotas. Užtai niekam

Miami, Florida
Mirtis išplėšė iš mūsų 
tarpo mylimą draugę 

Adelę Suvakienę !
Kovo mėnesio pradžioje, 

Aido chorui suėjus prakti
kuotis, sužinojom, kad Ade
lė susirgo ir pasidavė ligo
ninėn operacijai. Už kiek lai
ko pasiekė choristus links
ma žinia, kad Adelė grįžo. 
Džiaugėmės ir laukėme 
grįžtant dainuoti, nes ji tu
rėjo nepavaduojamą alto 
balsą.

Vėliau, dar pilnai nesu-

New Jersey naujienos
su giminėmis Lietuvoje. My
lėjo Maironio apdainuotą 
Lietuvą ir džiaugėsi Tė
vynės liaudies laimėjimais.

Prieš 15-ą metų Adelė at
vyksta į Miamį. čia ji dir
ba siuvyklose ir įstoja į šios 
industrijos profesinę sąjun
gą. Susipažįsta su darbščiu< 
ir pažangiu Jurgiu Suvaka 
(ukrainų kilmės) ir išteka 
už jo. Abu jie dirba, kad 
sukūrus gražesnį ir ištek- 
lingesnį gyvenimą. ■

bus duotas at-

nesusipratimų
Vienas negras

sveikus, jos sveikata ir vėl 
pašlijo. Grįžus atgal ligo
ninėn, buvo antru kar
tu operuota, ir nuo to 
laiko jos sveikata ėjo pras- 
tyn. : 
visų jos draugų viltis ją! 
matyti tarp mūsų užgeso. 
Po sunkios suvirš penkių poilsio vietelę, 
mėnesių ligos rugpiučio 17 
d. Adelės gyvybė užgeso!

Adelė Suvakienė, po te-1 vinas ir A. Meisonas. 
vais Semižytė, dukra maža
žemių tėvų, gimė 1909 me- 

Nors nieko tokio ir nėra- tais Lietuvoje, Panevėžio 
dau, bet kažin kaip jaučiau- rajone. Adelei pasiekus 21 
si, jog papildžiau labai di- metų amžių, 1930 metais at- 
delę nuodėmę. Kodėl? Irgi, vyko Amerikon sotesnio ir 

laisvesnio gyvenimo ieškoti. 
Jaunesnius sesutę ir broliu
ką paliko Lietuvoje. Ame
rikoje Adelė apsistojo Bing
hamtone, N. Y. Čia ji dirbo 
avalynės industrijoje. Vė
liau ji susipažino su pirmu 
gyvenimo draugu Tvarijo- 
nu. Manė, laukė, kad ateis

Pas mane, kad ir vaikiš-

nesupratau, bet toji baimė 
pas mane kažin kaip vis bu
vo. O čia artėja ir kalėdos, 
reikės atlikti išpažintį. Vėl 
klausimas: pasakyti kuni
gui ar ne? A, juk aš vistiek 
jau gyvas parsidaviau vel
niui — nesakysiu! Ir nesa
kiau. Ir vėl didelis griekas!

Ir taip bėga dienos, slen
ka metai. Aš, jau beeida
mas septynioliktuosius me
tus pribūnu į šią šalį. Ir iš 
pat pirmųjų dienų — gal 
į antrą ar trečią dieną 
laiškininkas atneša kelis 
laikraščius. Kokia tai buvo 
man nuostaba pama t y ti 
tiek laikraščių!

Pasiėmęs vartalioju. Juk 
Lietuvoje aš nebuvau ma
tęs laikraščio, tik girdėjęs 
apie kokias ten “gazietas”. 
Vienok neužteko tik pavar
tyti: aš ėmiausi skaityti ir 
galvoti, ypatingai, kur ra
dau straipsnius apie darbo 
žmonių reikalus, jų kovas; 
taipgi ir apie tikybą.

Pas mano brolį buvo keli 
įnamiai, ir visi skaitė skir
tingų pažiūrų laikraščius. 
Brolis prenumeravo “Kelei
vį” ir “Laisvę”, tik pradėju
sią lankyti darbo žmonių 
namelius. Ir turiu prisipa
žinti, kad iš pat pirmųjų 
dienų mane sužavėjo “Lais
vė” ir “Keleivis”.

Ir taip beskaitant, ne tik 
minėtus laikraščius, bet ir 
knygas, išsiblaškė ne tik 
mano pirmoji abejonė, bet 
ir visos kitos, rišančios prie 
religijos ir visokių kitokių 
tikybinių nesąmonių.

Bet kiek aš savo širdyje 
pergyvenau vaikystės die
nomis s baimės dėlei atidary
mo krikštamotės kryžiaus! 
Šiandien t a i prisiminęs, 
juokiuosi pats iš savęš: 
kaip drąsus aš buvau “vel
niūkštis” dėlei tikėjimo dar 
būdamas vaikioku!

’ I. Vienužis

Rugpiūčio 25 dieną Eliza- 
bethe įvyko riaušės prieš 
rasinių teisių nelygybę. Kas 
davė tam pradžią, nesako
ma. Buvo iš negrų pusės 
paleistos darban plytos, ak
menys, lazdos ir bonkos su 
gazolinu. Ir net viena pade
gamoji bomba. Susišaudy
mų nebuvo. Sužeista buvo 
du policininkai. Daugiau 
sužeidimų nebuvo, areštų 
irgi nebuvo, nors riaušės 
prasidėjo vakare ir daug 
žmonių buvo gatvėse. Dau-

Miamyje Adelė priklausė! giausia nukentėjo krautu- 
Lietuvių Socialiniame Klu-! vės, trokai ir nekurie auto- 
be, LLD 75 kuopoje. O kai Į mobiliai. Tiems pasigailėji- 
susikūrė Aido choras, ją mo nebuvo. Riaušės prasi- 
matome pirmose geriausių dėjo iš Pioneers Home, ku- 
dainininkų eilėse. Adelė tu- riuos kontroliuoja miestas 
rėjo dainavimui talentą, bet ir juose yra nebrangi renda, 
kasdieninis darbas neleido ir daug juose gyvena neg- 
jai plačiau savo balsą išvys- rų. Tie namai randasi prie 
tyti.

Šių dienų mokslas toks di
dingas, toks išradingas, o 
nuo mirties išgelbėti dar jau
ną ir taip brangią ir reika
lingą Adelę Suvakienė ne
galėjo. Ji norėjo gyventi, 
norėjo dainuoti. Bet mes 
jos jau nesulaukėme.

Rugpiūčio 20-ą d. skait-

Čią savaitę 
sakymas.

Trentone 
irgi buvo, 
buvęs šunies apdraskytas.
Miesto meras, matęs tą in
cidentą, patarė policijai ne
naudoti šunų prieš negrus.

Newarke, viename žaidi
mo parke, jaunuoliams be
žaidžiant, buvo užgauta 
mergaitė. Mergaitės tėvas, 
pamatęs jo sužeistą mer
gaitę, paleido šūvį į būrį, 
sužeisdamas du vyru ir tris 
mergaites. Sakoma, nepa
vojingai. Šovė j as įšoko į 
automobilį ir pabėgo. Kiti 
ten buvę bėgdami nuo šū
vio, taipgi susižeidė, bet 
lengvai. Pasirodo, svietas 
kvailavoja.

Ignas

Pagaliau choristų ir. Jinga automobilių procesija
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land kapines—į jos amžino

Šermeninėje atsisveikini
mo kalbeles pasakė V. Bo- 
___  __ , ________ Prie 
kapo paskutinius atsisveiki
nimus pasakė vienas ukrai
nų draugas ir eilėraštį pa
skaitė J. Šukaitis.

Miela drauge Adele, ilsė
kis ramiai motinėlės žeme
lės globoje...

Jeronimas šukaitis

Worcester, Mass

Front ir First gatvių, arti 
upės, vadinamoj Elizabeth- 
port sekcijoj.

Sakoma, kad tuose pro
jektuose būrys negrų pra
dėjo dainuoti “We shall 
overocme” ir iš to prasidėjo 
riaušės. Prie to sakoma, 
gal buvo ir kita priežastis.

Yucaipa, Calif.
širdinga padėka

Tariu visiems širdingą 
ačiū, kurie mums pasitar
navote mano vyro Ka
zimiero Peslio laidotuvėse— 
Yucaipos, Redlands ir Los

Pirm riaušių dienos 68 i Angeles draugams ir drau- k 
metų negras, gavęs širdies j gems. Staigiai mirus mano

gyvenimo draugui, aš buvau 
labai susirūpinus ir nusimi
nus, bet skubiai atėjo j pa
galbą draugai Alvinai, Pū
kiai ir mano jauna šeima, 
nuo tada planingai buvo 
pradėtas laidotuvių darbas, 
ir viskas atlikta gerai.

Žinau, kad be gerų drau
gų paslaugų nebūčiau viską 
atlikusi ir sutvarkiusi. /

Tariu širdingą ačiū grab-

smūgį ir daugiau kaip per 
I valandą laiko negalėjo pri
sišaukti policijos pagalbos. 
Kuomet policija pribuvo, 
paėmė vežti ligonį j ligon- 
butį,—tas žmogus mirė ke
lyje, nepasiekęs ligoninės.

Apart policijos buvo iš
šaukta ir ugniagesiai. Ta
čiau ir jie daug ko negalėjo 
daryti, nes ir jie turėjo sau
gotis plytų ir akmenų. Ko
va tęsėsi per 4 valandas iki nėšiams,. LLD ir LDS kuo- 
vidurnakčio.

Miesto meras sako, kad 
tai buvęs “beprotiškas iš
stojimas”, kuris biznieriams 
padarė daug nuostolių. Iš-

Įvyks atžymėjimas 60 1 gąsdino, girdi, vaikus ir mo-
metų sukakties nuo suorga-

laimingesnės gyvenimo die- nizavimo Lietuvos Sūnų ir 
_____ Bet laimė neilga. Gy- Dukterų Draugijos ir 45 
venimo draugą Tvarijbną metų nuo įsteigimo Olym- 
po ilgos ir sunkios ligos pia Parko. Šis dubeltavas

nos.

mirtis nuo jos atplėšė.
Adelė suprato, kad ir A- 

merikoje laimė veltui neat
eina. Už gyvenimo gerovę 
reikia sunkiai dirbti, reikia 
veikti -organizacijose, ku
rios kovoja už visų žmonių 
gražesnį gyvenimą. Adelė 
suprato, kad individualas 
žmogus, kuris žiūri tik į sa
ve, visuomenėje nieko ne
reiškia. Binghamtone gy
vendama, Adelė buvo narė 
avalynės industrijos profe
sinės sąjungos (unijos). Ji 
priklausė Lietuvių Literatū
ros Draugijoje ir kitose pa
žangiose organizacijose.

Gražiausiai Adelės talen
tas pasireiškė muzikos me
ne. Pažangiame Aušros cho
re ji dainavo duetus, solo ir 
vaidino operetėse.

Ji palaikė tamprius ryšius me.

. Šis dubeltavas 
jubiliejus bus švenčiamas 
per dvi dienas: rugsėjo 5 
bus labai skanūs pietūs, 1 
vai. dieną, vėliau bus meni
nė programa — dainuos 
solistai, duetai ir gros mū
sų garsus orkestras.

Rugsėjo 6 bus šokiai ir 
dovanos už įžangos bilie
tus, kurie pirks.

Kviečiame iš plačios apy
linkės atsilankyti ir kartu 
su mumis atžymėti šias 
svarbias sukaktis.

Viskas įvyks Olympia 
Parke, Shrewsbury, Mass.

Rengimo komisija

Budapeštas.—Tarp Veng
rijos ir Jungtinių 
blogėja santykiai 
žasties JAV karo

Valstijų 
iš prie- 
Vietna-

Amerikos lietuviai dainininkai Vilniuje Vingio parke (iš- 
kaires į dešinę) Jonas Juška, Mildred Stenslerienė, Povilas 
Gabrėnas ir Jobas Grybas.

i

teris. Ir dar, girdi, gerai, 
kad neekspliodavo metamos 
bombos, nuo kurių būtų nu
kentėję nekalti piliečiai.

Taip pat meras kaltina, 
kad prie riaušių sukėlimo 
buvo atvykusių ir iš kitur.

Jis atsikreipė į visus pilie
čius, kad užsilaikytų ra
miai, šaltai. Taip pat atsi
kreipė į rasinės lygybės or
ganizacijų vadus, kad susi
laikytų nuo kėlimo riaušių, 
ir prižadėjo sušaukti plačią 
konferenciją visų valdžios 
departamentų atstovų, ly
gybės teisių organizaci
jas ir kitas organizacijas, 
kurios interesuojasi palai
kyti ramybę mieste, kad 
tuos nesusipratimus išsprę
stų šaltai, ramiu būdu. Ta
čiau po riaušių, kitą vaka
rą, pastatė visą policiją ir 
gaisragesius ant sargybos.

Morris apylinkės rasių 
teisių lygybės CORE pra
nešė, kad jie maršuos į 
Morristown sekciją, kur yra 
planuojama statyti namai 
daugeliui gyventojų. Jie no
rėtų, kad prie tos statybos 
ir prie to planavimo būtų 
išklausytas ir jų balsas. CO
RE sako, kad jų pirmutinis 
tuo klausimu pareiškimas 
buvęs iškraipytas statybos 
planuotojų. Ir jie nori pa
sikalbėti viešai. 1

Apylinkės Aldermanų Ta
ryba ir Morristown meras 
tokio maršavimo nepaveli- 
na. Svarbiausia priežastis 
esanti, kad tą dieną teisme 
eis tyrinėjimo procedūra 
devynių jaunuolių negrų dėl 
sumušimo policininko. CO
RE atsisako nuo maršavi
mo. Ir sako, kad ateiHan-

poms, giminėms ir drau
gams už gėles, kurių buvo 
daug, ir gražiai puošė kaus
tą koplyčioje. Laidotuvių 
tvarkytojui Adolfui Caspe- 
rui už pasakytą gražią ir 
jausmingą kalbą koplyčioje 
ir kapinėse. Taipgi ačiū vi
siems palydovams, kurių 
dalyvavo didelis būrys iš 
trijų miestų ir už simpatiją 
pareikštą spaudoje.

Velionio žmona
Ona Peslienė

Duktė ir žentas
Vaitoniai ir 

Anūkai, Richardas ir 
Dana

Pataisau klaidą
Rašant užuojautą į laik

raštį “Laisvę” Peslio šei
mai, per neatsargą buvo 
praleista aukotojų pavar
dė draugų Mykolo ir Onu
tės Pūkių. Atleiskite, drau
gai, kad tai atsitiko.

J. K. Alvinas

Laikraščių vajaus reikalai
Prasidėjo laikraščio” “Vil

nies” vajus. Žinom, kad lai
kraščių skaitytojai išsiblaš
kę po plačias kolonijas ir 
pas juos reikia gerokai pa
važinėti, kada priseina at
naujinti ar naujus gauti.

Yucaipos apylinkėje, jeigu 
kurie norėtų atsinaujinti 
“Vilnį” ar “Laisvę”, LLD 
kuopos valdyba visados mie
lai patarnaus. Galite kreip
tis telefonu: 797-4670.

Po šiltos vasaros vakaci- 
jų turėsim LLD kuopos su
sirinkimą. Visus narius ma
loniai kviečiame dalyvauti.

Susirinkimas įvyks sek
madienį, rugsėjo 12 d., apie ■’ 
2 vai. popiet, pas Geo. ir 
Betty Damušius. Turėsime 
daug reikalų aptarti; bus 
pateiktas pikniko raportas.

Alvinas

r. i
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met LLD nariai gausime net 5 labai vertingas knygas.
Todėl turime puikių progų eiti į mases ir kalbinti 

padorius lietuvius stoti į ALDLD, kaip puikiai nešančių 
kultūrinį žibintų lietuvių liaudžiai.

Per šiuos Jubiliejinius metus dar labai mažai krei
pėme dėųiesį į gavimų naujų narių į ALDLD. Nuo 
dabar visi pradėkime rūpintis naujų narių gavimu.

Konferencija-pasitarimas ALDLD reikalais įvvks 
spalio 9 ir 10 dienomis, “Laisvės” salėje. '

Prašau visus smarkiau veikti kultūrinei organi
zacijai išauklėti iki kuo aukščiausio laipsnio.

Pastaba: Apskričių ir kuopų veikėjus bei šiaip 
narius, kurie rūpinatės mūsų didžiosios organizacijos 
veikla ir ateitimi ir išgalite atvykti, kviečiame dalyvau
ti konferencijoje.

Visais ALDLD reikalais rašykitę: ALDLD 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417.

Telefonuoti galite tik šiuo numeriu: 835-1032.""
J. Grybas, ALDLD sekretorius

J. Miltinis—didis menininkas
(Specialiai “Laisvei”)

I
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“Lithuania: Past and Present”
Ši istorinė knyga apie Lietuvų jau išsiuntinėta vi

soms ALDLD kuopoms ir pavieniams nariams. Taipgi 
iš Centro knyga “Lithuania: Past and Present’ apdo
vanojome visus JAV senatorius, kongresmanus, guber
natorius, didmiesčių bibliotekas, universitetus ir laik
raščių redakcijas.

Nuo kai kurių dabar pradėjo ateiti padėkos laišku
čiai už knygų.

ALDLD kuopų sekretoriai malonėkite pirmoje vie
toje išdalyti ALDLD nariams, kurie moka $2 duoklę. O 
kitas išplatinkite.

Visi turime šių svarbių knygų kuo plačiausiai pa
skleisti. Kuopos ar atskiri platintojai, kurie pirksite iš 
ALDLD Centro ne mažiau kaip dešimtį knygų, gausite 
gražių nuolaidų, būtent, tik už pusę kainos—už $1. Geri 
prieteliai gražiai prisidėjo su auka knygai išleisti. To- 
dėl ALDLD Centras gali šių vertingų knygų plačiai 
paskleisti tarp angliškai skaitančių amerikiečių.

Aukotojų vardai, kurių dar nebuvome paskelbę
LLD 45 kp., St. Petersburg, Fla......................$500.00
Knygos mylėtojas, Brooklyn, N. Y..............  400.00
LLD 2 kp., So. Boston, Mass........................   120.00
Knygos mylėtojas, Scranton, Pa................. 100.00
Petras Višniauskas ir K. Čeikauskienė

Brooklyn, N. Y......................................
J. Vaicikauskas, Binghamton, N. Y............
Vincas Kirvela, Detroit, Mich.....................
J. A. Bekampis, Avalon, N. J.....................
LLD 10 kp., Philadelphia, Pa...................
J. Stanley, party, Short Hills, N. J....... 
J. Kunca, nuo New Haveno lietuvių.........
LLD 39 kp., Scranton, Pa...........................
L. J. Žemaitis, Hartford, Conn..................
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.......................
E. Stirbis, Springfield, Ill.............................
A. Raines, Brooklyn, N. Y...........................

/ LLD 78 kuopa, Yucaipa, Calif..................
L Jonas Peleckas, Brooklyn, N. Y..................

Kazys Genys, Scranton, Pa........................
C. Michikunas, Detroit, Mich....................
A. Meilunietis, Hartford, Conn...................
LLD 25 kp., Baltimore, Md......................
Antanas Borden, Kenosha, Wis................
Moterų Sųryšys, Massachusetts valstijoje 
Šilkai, Rocky Hill, Conn.............................
J. Shurmaitis, Detroit, Mich........................
K. Nausėda, Detroit, Mich..........................
K. Stasiulis, St. Petersburg, Fla................
V. Lapatta,' Baltimore,; Md.........................
J. Briedis, Pittsburgh, Pa..........................
S. Saldauskas, Cleveland, Ohio .............
AL Venckevičius, Stoughton, Mass...........
S. Petronis, Athol, Mass..........................
El. Gabrėnas, Cleveland, Ohio .. . ..............
J. Venslova, Cleveland, Ohio ..........✓..........
B. Balaišis, Valley Stream, N. Y.............
J. Kamarauskas, Girardville, Pa................
Pr. Naginė, Keene, N. H...........................
K. Grigalonis, No. Attleboro, Mass. ...
P. J. Anderson, Webster, N. Y. .............
J. Levas Stoughton, Mass...........................
J. Petrukaitis, Stoughton, Mass..................
P. Gasparienė, Grand Rapids, Mich............
F. Adams, Grand Rapids, Mich. .. . ..........
K. Yasulaitienė, Shelton, Conn..................
F. Damidavich, No. Aurora, Ill................

, J. Gaidys, Maynard, Mass...........................
J. Survila, Bayonne, N. J...........................
P. Rimkus, Benld, Ill.....................................
E. Galore, Pittsburgh, Pa...........................
F. Guss, Hot Springs, Ark.........................

Springfield, HL
r

, $100.00 
.. 50.00 
.. 50.00 
.. 25.00 
. 25.00
.. £3.00 
.. 20.00, 
.. 20.00 
.. 20.00 
... 20.00 
... 15.00

10.00 
... 10.00 
... 10.00 
... 10.00 
... 10.00 
... 10.00 
... 10.00 
... 10.00

10.00 
... 10.00 
... 5.00 
.....  5.00 
.... 5.00 
...... 5.00 
.... 5.00 
... 5.00 
.... 3.00 
... 3.00 
.... 2.50 
.....  2.00 
.... 2.00 
..... 2.00 
.... 2.00
... 1.00 

...... 1.00 

.... 1.00 
.....1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.... 1.00 
.......... 50

5.00
5.00
5.00
2.00
1.50

LLD 7 kp...........
Marė Eschuk ...
Amilija Stirbienė
A. Gudauskas ....
J. Teczkus .......
Po $1: Ig. Markelionis, Marė Mitckienė, Matilda 

Kliknienė, Veronika Zarskienė, J. Starkevičius ir Sil. 
Senkus.

Širdingai ačiū visiems, prisidėjusiems su auka. Jū
sų aukos gražiai padeda ALDLD Centrui “Lithuania: 
Past and Present” taip plačiai paskleisti tarpe ameri
kiečių. ■A

• • \

ALDLD ir Amerikos pažangiųjų lietuvių 
50 metų veiklos istorija

Knygų parašė Dr. Antanas Petriką. Apie rugsėjo 
Vidurį jau bus gatava, ir pradžioje spalio pradėsime 
siuntinėti ALDLD kuopoms.

Knyga bus 364 puslapių. Tai bus lengvo pasiskai
tymo iš pažangiųjų Amerikos lietuvių praeities.

Taipgi, dar šiais metais, tikimės, gausime dvi kny
gas. Tai Leono Prūseikos raštai ir Ievos Mizarienės 
“Jaudinantys susitikimai”

Smarkiau pasidarbuokime naujų narių gavime
Šiemet švenčiame 50-ųsias Amer. Lietuvių Literatū

ros Draugijos kultūrinės veiklos metines. Centro Komi
tetas dėjome visas pastangas suteikti Draugijos na
riams ir visai lietuvių visuomenei kultūrinio peno, šie-

Sunku Jums perduoti 
straipsnyje, su kokiu nepa
prastu pasitenkinimu meno 
mėgėjai, teatralai ir tūks
tančiai paprastų žmonių, 
teatro lankytojų sutiko 
džiaugsmingų žinių, kad 
Valstybinė premija suteikta 
Panevėžio teatro vyriausia
jam režisieriui Juozui Mil
tiniui.

Tai didelis artistas, dide
lis menininkas, net kelių ta
lentingų artistų auklėtojas, 
išugdytoj as. Tai žmogus, 
kuris subūrė Panevėžio dra
mos teatro kolektyvų. Šito 
įdomaus, savito, aukšto me
ninio lygio teatro dideli lai
mėjimai tampriais, neatsie
jamais saitais surišti su J. 
Miltinio kūrybine veikla.

Tarybiniais metais gimęs 
Panevėžio teatras tapo vie
na įžymiausiųjų scenos me
no mokyklų. Čia važinėja 
artistai, režisieriai, teatro 
mėgėjai ne tik iš įvairių 
Lietuvos vietovių, bet ir iš 
Latvijos, Estijos, iš Balta
rusijos. Visiems, kas myli ir 
gerbia teatrų, kam yra 
brangus scenos menas—va
žinėja į Panevėžį, kaip į sa
votiškų “teatrinę Mekų,” su
sipažinti su puikiais šio te
atro pastatymais. Ir visi 
užduoda sau klausimų—ko
dėl tie artistai ne vaidina, o 
gyvena scenoje? Iš kur 
toks gilus žmogiškumas, 
subti 1 i a u s i ų j ų gyvenimo 
niuansų atspindėjimas, toks 
tikslus žmogaus dvasinės 
būklės vaizdavimas? Ir vi
si atranda tų patį ir teisin
gų atsakymų — juk šito te
atro artistai išėjo Juozo 
Miltinio mokyklų.

Man teko laimė vienoje 
konferencijoje klausyti kal
bant vienų įžymiausiųjų 
Tarybų Sųjungos teatrinio 
meno žinovų, Maskvos te
atrinio instituto profesorių 
Rostockį. Tai yra didelės 
erudicijos žmogus, puikiai 
nusimanųs teatrinio. meno 
klausimuose, mokus daug 
kalbų, matęs įvairių šalių 
teatrų valdybų. Jis su di
džiuliu pasigėrėjimu kalbė
jo apie Juozo Miltinio pa- 
statytųjį Šekspyro “Makbe
tų.” Jis savo v kalboje pa
brėžė net keletu kartų, kad 
tai vienas geriausiųjų Šek
spyro veikalų pastatymų Ta
rybų Sųjungoje. Jis su di
dele ir nuoširdžia pagarba 
kalbėjo apie Juozo Miltinio 
meninį skonį, jo kūrybiškus 
ieškojimus, jo sukurtųjų te
atrinę mokyklų.

Nesunku suprasti, kodėl 
Panevėžio. tęaro artistai to
kie saviti, įdomūs, ieškan
tys, savo vaidmenyse labai 
kūrybiški. Juk nuo pat pir
mųjų peržengimo per Pane
vėžio teatro slenkstį dienų 
jie repeticijose susiduria su 
tokiu reikliu menininku-

Brockton, Mass.
Apie atsibuvusį 

“Laisvės” piknikų
Apie įvykusį liepos 4-5 

dienomis “Laisvės” piknikų 
jau buvo rašyta, bet nebu
vo galutinos atskaitos. Čia 
skelbiu, kiek kuri kolonija 
arba draugės ir draugai pa
sidarbavo. Įžangos tikietų 
iš anksto pardavė:

G. Shimaitis, Montello, už 
$105, J. Blažonis (Lowell)- 
$25, J. Daugirda (Lowell)- 
$25, M. Uždą vinis (Nor
wood) — $50, A. Kandraš- 
ka (So. Boston) — $36.50, 
J. Jaskevičius L( W o r c e s - 
ter)—$30.

Prie vartų V. Žitkus par
davė už $55, J. Jaskevi
čius—už $47.

V. Kralikauskas, iš Law- 
arence, pridavė $55; jam 
pagelbėjo parduodami T. 
Karpavich už $5, T. Kodie
nė—$15, Ig. Chulada—$10, 
A. Navickas—$5, M. Kaz
lauskienė — $15 ir E. Kra- 
likauskienė — $15. Kitos 
kolonijos nereikalavo pa- 
seklbti, kiek kas pardavė.

Rengimo komitetas taria 
visiems ir visoms, kurie ir 
kurios pasaidarbavo, didelį 
ačiū. '/

Dovanos
Iš suteiktų dovanų Mote

rų stalui ir abelnai, iš ku
rių padaryta daugiausia 
pelno, gavome nuo sekamų 
asmenų:

E. Likienė, iš Walltson, 
dovanojo butelį vyno ir pri
juostę, M. Kazlauskienė 
(Haverhill) — kvortų me
daus, užtiesalų ir du pagal-* 
vių apvalkalus, Frank ir 
Marė Kvietkai (So. Bos
ton) — Grybų, sūrį ir sal- 

sunku. Darbas teatre, kaip dainių, Račkauskienė

auklėtoju, kaip Miltinis. 
Kiekviena repeticija pavirs
ta pamoka, turiningiausių j a 
paskaita. Juk visada malo
nu gyvenime perskaityti to
kių knygų, pabuvbti tokia
me spektaklyje ar atlikti to
kį darbų, po kurio jauties 
praturtėjęs dvasiškai. Šitaip 
vaizdžiai kadaise man pasa
kojo apie Miltinio repetici
jas vienas jo buvęs mokinys 
ir artistas J. Alekana.

Prieš kurį laikų “Panevė
žio Tiesoje” teko perskai
tyti Juozo Miltinio pasisa
kymų.

“Nemažai jaunuolių nori 
savo gyvenimų pašvęsti sce
nos menui. Tai sunki par
eiga, reikalaujanti visuome
ninius interesus laikyti aukš
čiau asmeninių. Daug kas 
susižavi teatro išviršiniu 
gyvenimu, jo blizgesiu, bet 
susipažinęs arčiau “dezerty
ruoja,” jam pasidaro per 

ir kiekviennas darbas, rei
kalauja pasišventimo. O re
zultatai ateina tik po ilgų 
išbandymų.”

Dar kartų jis kalba apie 
reiklumų. Man teko didelė 
laimė bendradarbiauti su J. 
Miltiniu, kai jis statė mano 
pjesę “Vaikinas su velnio 
plauku.” Šita pjesė jau 7-ti 
metai nenueina nuo scenos. 
Ir būtų didelis nusižengi
mas teisybei, j ei pasakyčiau, 
kad čia vien autoriaus nuo
pelnas — nemažesnis yra 
pjesės režisieriaus čia įdėto 
darbo rezultatas. Jis sirgo, 
jaudinosi už būsimų jį spek
taklį nemažiau, negu pats 
autorius. Toks jau jis yra. 
Ir už tai nuo š i r d u s ačiū 
Jums, didysis artiste.

Aš greit supratau, kad 
tai didžiulė laimė apie vei
kalų galvoti, kurti drauge 
su tokiu žmogum, kaip Mil
tinis. Ir, jeigu aš šiandien 
kituose savo darbuose esu 
sau reiklus - 
žai prisidėjo mano kūrybi
nė draugystė su Miltiniu.

Būdamas nepaprastos vi
dinės kultūros žmogus, jis 
yra labai jautrus ir visados 
stengiasi suprasti autoriaus 
koncepcijas, įsijausti į jas, 
sutinka visada su jomis, jei
gu jos yra teisingos. Ir čia 
glūdi dar vienas Miltinio 
bruožas — objektyvu m a s, 
teisingumas, gerbimas kito, 
skirtingiau, negu jis, bet 
teisingai galvojančio žmo
gaus.

Ir dar norisi vienų Milti
nio bruožų atpasakoti, irgi 
būdingų jam, irjabai pade
dantį apgintiteatrų nuo 
silpnų pjesių. Tai yra jo iš
tikimybė klasikinės realis
tinės dramaturgijos princi
pams. '

Štai, aš papasakojau ke
liais bruožais Jūsų skaity
tojams apie šį didįjį Lietu- 

čia ir nema-

(Lawrence)—rankinį krep
šį, Nelė Garijonienė (Law
rence) — pagalvės apvalka
lų, J. Šleivienė (Methuen) 
—peleninę ir 6 peilius, Ma
ry ir Peter Yacinskai (Ha
verhill) — kalakutų, Rožė 
Čuladienė (Metruen) — bu
telį vyno, Kodienė (Law
rence) kvortų grybų, J. 
Masteika (Montello) — du 
rankų darbo kašelius.

Pinigais aukojo: J. Ru
dis (Methuen) ir Koliošas 
(Dorchester) — po $2.

Dirbo ir dovanas išleido 
sekami asmenys: E. Tamė- 
nas ir Mrs. M. Green su
kėlė $25, Fraimantienė ir 
Belekevičienė — $16.50, M. 
Kazlauskienė — $25, L. 
Plutienė — $25, Ig. Čula- 
da, R. Čluladienė ir Kodie
nė — $24.75, J. Šleivienė ir 
M. Garijonis — $21.75.

Didelis dėkui visiems ir 
visoms už darbų! Atsipra
šau, kad suvėlavome su pa
skelbimu.

“Laisvėje” iš liepos 30 
dienos buvo rašyta, kad 
prie vartų dirbo A. Pi- 
karski, tai klaida. Prie var
tų dirbo, V. Žitkus ir J. 
Jaskevičius.

“Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja Marijona Gutaus- 
kienė po operacios gerai 
sveiksta. Ligoninėje sakė, 
kad su rugpiūčio 30 diena 
jau galės eiti namo. Ji gy
vena 571 N. Cory Street, 
Birocktone.

George Shimaitis

vos menininkų, kuris savo 
darbais išgarsino ' nedidelį 
periferijos teatrų — Pane
vėžio teatrų — visoje mū
sų šalyje ir užsienyje.

J. Skliutauskas 
Vilnius.

pa-

Miami, Ra.
Eina vasarėle 
prie pabaigos

Vasarėlė eina prie 
baigos. Pas mus, Miamy- 
je, jei nepažiūrėtum į ka
lendorių, tai ir nežinotum, 
ar ji baigiasi ar praside
da. Bet kai pažiūri ir pa
matai, kad jau rugsėjis, tai 
mintimis nuskrieji į šiaur
rytines ir šiaurvakarines 
valstijas ir tartum matai, 
kaip ten miškuose medžiai 
lapų spalvas keičia. Tai 
gražiausias laikas po miš
kus pasivaikščioti, pagry
bauti, ar pamedžioti. Na, 
o kai kur ant aukštesnio 
kalnelio atsisėdus, tik žiū
rėk ir gėrėkis gamtos pa
sipuošimu.

Bet neilgai žmogus gauni 
tuo džiaugtis. Spalvoti me
džių lapai puola žemyn, 
paukščiai būriuojasi o už 
keleto dienų jie dingsta — 
iškeliauja pietų link. Štai 
jau ir spalis, lapkritis ir 
gruodis. Pučia šaltas vė
jas kaip pašėlęs su lietumi 
ir sniegu. Na, ir eini žmo
gus į savo stubelkų ausis 
kailiniukais užsidengęs, ir 
žiūri per langelį į plikus 
medžius, galvoji ir lauki, 
kada jie vėl sulapos.

Miamiečiai at jau č i a m e 
ten mūsų draugus, ku
riems tenka pergyventi lai
kų kol sulaukia vasarėlės, o 
tų, kurie paims pavyzdį iš 
paukščių, mes lauksime.

Rugpiūčio 25 d. LLD 75- 
os kuopos sueigoje, kur bu
vo patiekti skanūs pietūs, 
o po to posėdis, kuopa nu
sitarė griebtis veiklos, kai 
svečiai pradės atvykti iš 
“nortų,” kad turėtų kur 
laikų linksmai praleisti.

Ruošiamės spalio 27-os ir 
28- dienų bazarui. Abi die
nas bus patiekiami pietūs 
1 vai. su programėle — dai
nomis, muzika ir kitkuo.

Posėdy draugai A. P. 
Gabrėnas ir J. Smalenskas, 
grįžę iš Lietuvos, patiekė 
gražių įspūdžių iš jų ke
lionės. Publika dėkojo ap
lodismentais,.

Atsilankius atstovui iš 
taikos komiteto ir paaiški
nus jų veiklų, kuopa paau
kojo jo veiklai $50.

J. šukaitis

Philadelphia, Pa.
Gubernatorius Scrantonas 

pasirašė bilių panaikinant 
judomų pavikslų taksus 
valstijoje, išskiriant Pitts- 
burghų.
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Robert Lee, 27 metų, Tren

ton Ave., Camden, N. J., už
simanė rūkyti cigarų. Pa
matęs policmanų sėdintį au- 
tomobiliuje, priėjęs, pridėjo 
peilį prie kaklo, reikalauda
mas cigaro. Buvo areštuo
tas ir padėtas po 10,000 do
lerių kaucijos. Laukia teis
mo.

Rugpiūčio 23 d. Wayne 
Ave. Playhouse teatre buvo 
ruošiamasi rodyti filmų iš 
Vietnamo karo. Legionie
riai grųsinb pikietu. Susi
rinko tūkstantis žmonių. Į- 
vyko muštynių. Teatro sa
vininkas Sockett neatidarė 
durų, bijodamas, kad neį
vyktų daugiau muštynių.

Šių metų balandžio mene
sį miesto taryba sutiko su 
majoro Tate reikalavimu 
padidinti 1050 policmanų.

Rugpiūčio 19 d. mirė Pe
ter Gedraitis. Palaidotas 
Holy Cross kapinėse.

Rugpiūčio 22 d. mirė Ven- 
dzulis T. Palaidotas 
Cross kapmese.

Philadelphia ir apylinkėje 
liepos mėnesį dirbančiųjų 
buvo 1,795,000. Darbų su
mažėjo 9,900.

National Association for 
Advancement Colored Peo
ple penkias savaites pikie- 
tuoja Federal Savings and 
Loan Association, Colling
dale, dėl nesamdymo negrų 
tarnautojų. Teisėjas Swe- 
ney išdavė laikinų drausmę 
prieš pikietų. Pikieto vadai 
sako pikietas bus tęsiamas.

Policijos komisionierius 
Howard R. Leary sako,gad 
1964 metais 9.1 proc. padi
dėjo piktadarysčių Phila- 
delphijoje. 1963-1964 metais 
įvyko 32,114 didelių prasi
kaltimų.

Philadelphiečių vasariniai 
parengimai užsibaigė su 29 
diena rugpiūčio.

Lietuvių Darbininkų Li
teratūros 6-tos Apskrities 
metinė konferencija ir va
karienė įvyks spalio mėnesį 
Chesteryje. Rugsėjo mėne
sį kuopų susirinkimuose bus 
renkami delegatai. Apskri
tys kuopomis nėra skaitlin
gas, bet konferencijos būna 
konstruktyvios. Apskrities 
valdyba sukelia finalų, 
konferencija išaukoja 
riems tikslams. Apskrities 
komitetas dirba per ilgus 
metus. Vertas pagarbos. 
Ačiū jo nariams.

Pilietis

le

Karvė kariautoja
Viena karvė būdama stip

resnė ir piktesnė už kitas 
karves badė kitas karves. 
Vienai ragais bakstelėjo, ta 
pasišalino, jai nusileido. Ki
tai bakstelėjo, ir ta pabėgo 
nuo jos. Piemuo jų pagyrė: 
“Ot, štai ši karvė yra ka
riautoja! Visas karves nu
gali! Visos karvės jos bi
jo. Ji yra nugalėtoja .T

Karvei labai patiko /Tie
mens pagyrimas. Ji feau ki
tikė j o, kad ji yra stipriau
sia, kad ji nepaprasta. Jai 
leista kitas karves badytį 
vaikyti, skriausti, o jos nie
kas nedrįs badyti. Jai pa
sipriešinti negalima. Jos 
užgauti negalima. Niekas 
jai neatkeršys. Jos skriaus
ti negalima, o ji kitas kar
ves gali ir privalo skriausti.

Ji nubėgo kiton gyvulių 
bandon užpuolė karves. Ė- 
mė jas badyti, vaikyti. Bet 
šios bandos karvės neišbė
giojo visos, o puolė jų bady
ti. Baisiai jų subadė. Ji, 
kariautoja, buvusi nugalėto
ja, save pripažinusi nenuga
lima, stipriausia visame pa
saulyje, dabar gulėjo, stebė
jo, vaitojo. dr

“Kokia aš nelaiminga F&s 
nelaimingiausia! Reikėjo 
man taip gyventi, kaip ki
tos karvės gyvena. Jos pasi
tenkinusios, laimingos, nes 
sočios, pieno duoda, taikoje 
gyvena. Aš kitas badžiau, 
todėl ir mane subadė.”

‘ . Povilas J. Valeika

MALAIZIJA EINA 
PRIE PAKRIKIMO

Hongkongas. — Kada iš 
Malaizijos išstojo Singapū
ras, tai šiai anglų dirbtiniai 
sudarytai valstybei gresia 
pakrikimas.

Indonezija reikal a u j a 
grųzinti jai Sarawaku.^T 
Brunei plotus, kurie yra 
Borneo saloje. t

t

r
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BOSTON, MASS.
Svečiuose pas Barčius
Šiais metais antrą vaka- 

cijų savaitę Nusitariau leng
vai praleisti: niekur toli ne
važiuoti, apie namus sun
kiai nedirbti. Rugpjūčio 22 
teko lankytis gražiame 
Olympia parke, kuriame 
Worcester iečiai surengė 
spaudos naudai pikniką. Su
važiavimas buvo didelis. 
Rodos trys autobusai ir 
daug automobilių pristaty
ta parkinimo aikštėje. Bu
vo svečių iš New Yorko, iš 
Hartfordo ir iš visos Mass, 
valstijos. Iš Cantono A. ir 
K. Barčiaį užkvietė vakaci- 
jų Jaiku užvažiuoti pas juos, 
p&taiatyti kaip natūralistai 
gyvena. Tai vieną gražią 
dieną bevažinėdamas po 
Blue Hills, užsukau į gėlė
mis, keletu vaismedžių, vi
suomet žaliuojančiais medė
jais, daržovėmis apsodintą, 
javais apsėtą gražią B arčių 
rezidenciją, kuri randasi 
nuošaliai nuo triukšmingų 
centrų, arti gražaus ežero. 
Iš vasarnamio ir natūralio 
miško tokią gražią reziden
ciją padaryti, reikėjo daug 
triūso ir rūpestingumo įdė
ti.

Kadangi esame jau per 
pusamžį perslinkę, kovai už 
geresnes gyvenimui sąly
gai, už lygias teises, už pa
saulinės taikos palaikymą, 
energija jau išsisėmė. Tad, 
kad pailginti gyvybę, nors 
skaičiumi prisidėti prie ko- 
vingesniųjų, svarbu pakal
bėti, sužinoti užsilaikymo 
būdus. Apie tai ir šneku
čiavomės. Antanas mane 
įtikino, kad dėka jo nenu
ilstančios gyvenimo drau
gės ir šeimininkės, natūra
lio maisto pagalbai ir paties 
patyrimais jis yra gyvas ir 
dar gali kitiems patarti, 
kaip užsilaikyti, kad ilgai 
gyventi. Na, tai biskį apie 
maistą.

Pirmiausia Karolina į va
sarnamį atnešė beskę fruk- 
tų^ Vėliau atnešė sumaltų 
riešutų su saloto lapais. Po 
t®/n — smulkiai sumaltos 
ir beveik be taukų pakepin
tos jautienos su žirniais. O 
pietų užbaigtuvei — naujo
viškai virtos kavos, ir vie
ton pyragaičių, pajaus ar 
torto, davė baltos duonos 
su natūraliais saldu- 
dumynais, labai skanių su
muštinių. Vėliau Antanas 
atnešė iš miežių laiškų pilną 
stiklą prisunkęs sulčių. 
Taip. Iš lovyje auklėjamų 
miežių, 6—7 colių aukščio, 
su žirklėmis prikirpęs porą 
saujų žaliumynų, su tam ti
kra mašinėle prispaudė dėl
trijų žmonių labai svarbaus | 
gyvybės palaikymui skysti
mo.

Mūsų moderniškoje, che- 
«ikalams besiplėtojančio  j e 

pynėje yra sunku ką nors 
įtikint, jog miežio, rugio, 
kviečio ar kitokios kultūros 
žaliame laiške glūdi tokia

Matanit, kaip ši šalis 
grimsta į sveikatai kenks
mingų chemikalų “balą”, 
nesmagu prisiminti skaity
tas žinias ir iš Tarybų Lie
tuvos. Ten irgi chemikalų 
vartojimas smarkiai plečia
mas. Kodėl blogas Ameri
kos pavyzdys imamas už 
gerą? Kaip visiems žino
ma, JAV yra gana daug vi
sokių ligoninių, laboratori
jų, klinikų ir kitokių insti
tutų sveikatos tyrimui ir li
goniams gydyti. Bet ar 
daug yra progų natūraliai 
maitintis, normaliai gyven
ti, kad nors dalį susirgimų 
išvengus? Dabartinėse ap
linkybėse sunku gyventi 
normaliai; tą “Laisvės” 
skaitytojai gerai supranta. 
Čia noriu daugiau kalbėti 
apie maistą, iš kur ir kokį 
mes gauname. Bostone ži
nojau dvi “health food”, 
sveikatos maisto krautuves. 
Pirkėjų mažai, viena iš jų 
užsidarė.

Taip, mokyklose moko 
apie sveikatą, bet kas iš to. 
Ar daug darbo žmonių gali 
taip sveikata rūpintis, kaip 
Barčiai? Aišku, kad ne
daug. Darbininkas svetimoj 
stuboje gyvendamas, žie
mos metu neauklės javų 
Priemiestyje gyvenantys 
turi kur auklėti, nes nėra 
daržo, nei atliekamo laiko. 
Priemiestyje gyvennantys 
privalo, labai dažnai, važi
nėti į miestą darban. Jei 
ne darbe, tai kelyje į darbą 
ir namo žmogus suvargsta 
ir prigeria automobilių 
smarvės. Abelnai dideli mie
stai žmonių sveikatai žalin
gi. Viena išeitis, tai decen
tralizuoti didmiesčius. Pra
eitais metais būnant Vilniu
je girdėjau kalbant, kad 
jam neleis augti virš 3-jų 
šimtų tūkstančių žmonių. 
Mūsų didmiesčiai pilni viso
kios rūšies parazitų, bedar
bių ir valkatų. Argi nebūtų 
jiems sveikiau provincijoje 
gyventi. Iš šaltinių vandenį 
gerti. Prisiauklėjus švie
žių daržovių (ne chemika
lais ravėtų), nors vasaros 
metu skaniai ir sveikai pa
valgyti. Ne vien daržovės 
ir mėsa chemikalais pilsto
mi. O kokia gi mūsų duo
na! Paėmęs vieno svaro 
baltos duonos bakanėlį gali 
rankomis suspausti į' šusti- 
nio gniūžtę. Važiuok išilgai 
ir skersai J.A. Valstijas, ar 
gausi pirkti žmoniškos duo
nos bakaną? O namuose 
kepti irgi sunku, nes labai 
mažai yra chemikalais ne
sudarkytų miltų.

A. Kandraška

daug pagalbos ir širdingos 
užuojautos, už ką noriu pa
sakyti širdingą ačiū: LDS 
160 kpopai, LLD 87 kuopos 
valdybai ir ; nariams už už
uojautą gėlėmis ir per “Lai
svę” ir “Vilnį”.' J. K. Ma- 
žuknai už pasakytą kalbą 
namuose ir ant kapų. Dėko
ju visiems — draugams ir 
draugėms už gėles ir 
simpatiją per spaudą. Dė
koju visiems palydovams 
mano vyro į amžiną poilsio 
vietą Lietuvių kapinėse. Dė
koju Česnienei ir Aglinskie- 
nei už pagaminimą pietų 
palydovams.

Dėkoju visiems už tą šir
dingą pagalbą ir užuojau
tą!

Theodora Kazmer 
ir šeima.

Pittsburgh, Pa.
širdingai dėkoju!

Mano liūdesio valandoje, 
laike mano vyro Juozo mir
ties rugpjūčio 2 d., aplai- 
kėm nuo draugų ir draugių

Brockton, Mass.
Mirė Steponauskas

Jau buvo “Laisvėje” ra
šyta, kad krisdamas susi
žeidė Jurgis Steponauskas. 
Rugpjūčio 30 dieną Brock- 
tono ligoninėje jis mirė. 
Jurgis susižeidė rugpiū.čio 
20 dieną, nukrisdamas nuo 
kopėčių. /

Velionis priklausė prie. 
LDS 67 kuopos, Lietuvių 
Tautiško Namo ir Šv. Ro
ko pašalpinės draugystės.

Parengimas
Pasitikimas dviejų drau

gių, kurios grįžo iš Tarybų 
Lietuvos, įvyko rugpiūčio 
28 d. Liet. Tautiško Namo 
knygyne. Susirinko apie 30 
žmonių.

Anna Markevičienė papa
sakojo įspūdžių iš kelionės 
lėktuvais ir iš Maskvos. 
Maskvoje buvo 5 dienas, 
Lankėsi Lenino mauzolieju- 
istorijos muziejuje ii’ kito
se svarbiose įstaigose.

Paskui papasakojo apie 
Lietuvą. Buvo Vilniuje, 
Druskininkuose. Papasako
jo, kaip ji buvo savo tė
viškėje pas brolį ir kitas 
gimines. Ten nusitraukė 
paveikslus. Sakė, kad joms 
labai patiko Lietuva. Matė 
vaikų darželius, visur yra 
švaru, žmonės mandagūs, 
jaunimas mokosi, gauna iš 
valdžios stipendijas.

Iš pikniko
Sekmadienį, rugpiūčio 22 

dieną, įvyko spaudos pikni
kas Olympia Parke, Wor- 
cesteryje. Iš Montelilo va
žiavome busu 43 asmenys. 
Važiuojant ir prie pikniko 
privažiuojant lijo, tai visų 
nuotaika buvo nesmagi. 
Dar ir todėl, kad nelaimė 
buvo ištikus mūsų gerą 
draugą Steponauską.

Piknikui lietus daug ne
pakenkė, nes yra didelė sa
lė, visi susirinkę sutilpo 
pastogėje. Žmonių buvo ne
mažai. Pirmininkavo M. 
Sukackienė. Hartfordo 
Laisvės choras pagirtinai 
atliko programą.

Geo. Shimaitis ,

Worcester, Mass.
Svečiuose pas 
fitchburgiecius

Besilankydama Lietuvoje 
25-ių metų jubiliejaus pro
ga sutikau Jono ir Onutės 
Samulionių malonias gimi
nes. Teko ilgokai pasikal
bėti su Jono sesute; seserė
čia ir kitais jo artimais. 
Įteikiau jiems siųstas dova
nas ir širdingus linkėji
mus. Jiems pažadėjau, kad 
kada sugrįšiu į JAV, tai 
perduosiu jų linkėjimus Jo
nui ir jo žmonūi.

Į Fitchburgą nuvykau su 
Samulionių artima drauge, 
worcesteriete A. Balčiūnie
ne. Jų sodelyje radome 
grupelę Samulionių draugų 
prie šauniai paruoštų vai
šių.

Susėdome, prasidėjo pa
sikalbėjimas apie Lietuvą. 
Ten esantiems papasakojau 
savo įspūdžius, ypatingai iš 
Dainų šventės, kurie nie
kados nebus pamiršti, taip
gi apie mūsų tėvų žemės 
bendrą pažangą.

Svečių tarpe buvo ir Sa
mulionių kaimynas Tamu- 
lionis, kuris lankėsi Tarybų 
Lietuvoje pereitais metais. 
Turėjome ilgoką pasikalbė
jimą.

Smagu, kad Jono sveikata 
palaipsniui gerėja ir jis ti
kisi dar apsilankyti Lietu
voje. Širdingai linkiu jam 
pilnai susveikti ir apsilan
kyti tarybinėje Lietuvoje.

Draugai Samulioniai, pa
stovūs pažangiečiai, darbi
ninkiškos spaudos rėmėjai, 
ir šį kartą įteikė $5 “Lais
vės” reikalams. Ačiū jiems 
už auką, o Samulionienės 
sesutei už svetingumą.

M. Sukackienė

PRANEŠIMAI
BOSTON, MASS.

Bostono progresyviai lietuviai ren
gia tarptautini pikniką tarptautinio 
darbininkų apsigynimo reikalams, 
sjuj;nn)dJB) epsA SBjjn>| ‘h[Aq Snep 
Sept. 6, Ramova parke, ■ Montello, 
Mass.

Parama labai reikalinga, nes yra 
daug bylų, kuras veda tarptautinis 
komitetas. Kas tik galite, piknike 
dalyvaukite. Rengimo komisija.

(69-70)

PHILADELPHIA, PA.
& VICINITY

Help Wanted—Male
KITCHEN CABINETS

Experienced man 
in installation 

of kitchens. 
DE. 6-0440 

(67-71)

FORMICA MAN
Counter tops and

Vanatories.
SA. 4-3333

(67-71)

MACHINIST
Wanted skilled machinist all around, 

from Paoli-Malvern area.
Salary commensurate with ability.

Call 647-0453.
(66-71)

HOUSEWORK
1 child school age.

Live in own room. Some cooking.
References

Call after 6 P. M. NE 7-7517
(69-70)

MAN with ornamental iron expe
rience preferred. Will teach man 
willing to learn. Call CE. 2-7170. Or 
apply STURDY ORNAMENTAL 
HAND RAILS, 705 W. Dauphin St.

(69-71)

TOOL MAKERS
and 1st class Machinist

Top wages. All benefits.
• Call CU. 9-7171.

(69-71)

MACHINE SHOP
Machinist and lathe opportunities., 

AIR SHIELDS, INC., growing medi
cal equipment company. Call OS. 
5-5200 for interview or make appli
cation; 330 Jacksonville Rd., Hatbo
ro. Excellent working conditions and 
benefits. An equal opportunity em
ployer.

(69-73)

MACHINISTS
TOOLMAKERS

Day work, good pay. 
Phone 609-829-6500. 
Nites 215-675-2505. 

Riverton, N. J. 
Phone 609-829-6500. 
Nites 215-675-2505.

(69-71)

TAPERS AND FINISHERS
Work available Philadelphia and

Jersey areas.
Call between 8 and 5:30 P. M. 

EL. 6-8330.
(66-72)

MACHINIST
Able to run Lathe, Drill Press, 

Milling Machine and do bench work.
Must have own hand tools.

Apply:
840 S. 55th St.

(71-72)

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED MALE HELP WANTED MALE

SHEETMETAL
Mechanics. Stainless steel, aluminum 
and carbon steel fabrication layout 

and assembly.
Permanent, all benefits included.

- Overtime.
KEANE METAL FABRICATORS 

INC.
Oreland, Pa. TU. 7-3970.

(62-72)

UPHOLSTERER. 1st class man, 
all new custom work. Excellent 
wages and working conditions, paid 
holidays, vacation, hospitalization for 

entire family. Pension plan.
German spoken,

SAYBOLT & CLELAND, INC. 
326 N. 17th St., Phila. LO. 3-8724.

(69-71)

MEN Wanted. Auto Glass men & 
glazers. Experienced only. Also shop 
manager.

AUGIES GLASS CO.
Wilmington, Del. 

302-WY. 4-5731 for appt.
(70-74)

OPERATORS
Apply at

PIONEER CANVAS 
2nd floor.

875 N. 28th Street
(70-72)

PORTER. Man to perform janito
rial duties at local truck terminal. 
Must be steady and reliable, mini
mum wage guaranteed. Full time

man. Apply AAA TRUCKING, 
41^5 E. Thompson St., Phila.

(70-73)

MACHINE SHOP LAYOUT & 
SET-UP MEN. Must be able to lay
out from blueprints and set-up ma
chines. Must work to close toleran
ces. Apply HOL-GAR MFG. CORP., 
500 Mildred Avenue, Primos, Pa. 
Equal opportunity employer.

(70-76)

ELECTRICIAN 
INDUSTRIAL 

MAINTENANCE

Experienced in all types Industrial 
AC & DC Machines and equipment. 
Company offers free hospitalization, 

pension and incentitive plan.

DODGE STEEL CO.
6501 State Rd., Phila., Pa.

DE. 2-2200
(70-72)

ELECTRICIAN
1st class. Steady work. 

Apply
GENN ELECTRCAL SERVICE 

118 E. King Street, Malvern.
9 AM to 1 PM. NI. 4-3931.

68-70)

SALES: National household ap
pliance Mfr. opening new sales of
fice. Part or full time. Men or 
women. Regardless of race, creed or 
color. Exc. opp. for managership. 
I m m. commission plus incentive 
monthly bonus. Car. nec. Interviews 
Mon, thru’ Fri. 11 A..M. .to 4 .P.M..

Century Metalcraft Corp.
7040 Woodland Ave. SA. 6-1626

(70-74)

CARPENTERS 
Excellent working conditions. 
Apply Comptroller’s Office, 

9 AM to 4 PM.
Valley Forge Military Academy, 

Wayne, Pa.
(66-71)

BAKERS
1st & 2nd hand cake bakers.
Apply Mickelberg’s Bakery.

7720 Bustleton Avenue.
RA. 5-4387

(69-73)

AUTO MECHANIC
GM exp. 1st class only. 

Pleasant working conditions. 
Top salary & fringe benefits.

Apply in person only.
HOLLY PONTIAC, INC.
Rte. 38, Mt. Holly, N. J.

(70-73)

BAKER
Experienced

GOLDEN HORSE INN 
Street Rd., and Route No. 1 

Trevose, Pa.
(68-73)

SERVICEMAN (appliances) re
frigerators, washers, dryers, ranges, 
etc. Excel, sal., good working cond., 
vacation pay, fringe benefits, truck 
furnished. Permanent position. Ex
perience required. RALPH’S 
APPLIANCES, 611 Baltimore Ave., 
Lansdowne. MAdison 3-1664.

(68-70)

TRUCK DRIVERS & HELPERS 
Steady work, good wages, benefits. 
Call or apply bet. 8:30 and 5:30, 

PENN SANITATION 
Bath & Otter Sts., Bristol, Pa. 
Ask for Mr. Charles Graziano. 

ST. 8-5556
(68-70)

MAINTENANCE MAN. Multi
Plant Co. has opening for mainten
ance man with some elec, back
ground. As well as versatility in 
other maintenance work. Full Co. 
benefits, good start, sal. Exc. fringe 
benefits. For appt. Call — GL. 7-3017.

(68-70)

BAKER
. Experienced all around man.
Day work. Must have references.

Apply 
between 2 P. M. and 7 P. M. at 

128 S. 18th St.
. (68-70)

BINDERY
Man to work in Bindery Department 

of main line printing Company.
Knowledge* of folding and paper 

cutting helpful, bet not necessaiy.
Call — 687-1200. ( ’ 

(70-74)

AUTO BODY & FENDER MAN.

Experienced, top wages; 
good working conditions. 

ALBANY BOHRER BODY SHOP 
420 East 4th St.

TR. 4-6231
(69-72)

Help Wanted—Female

MATURE WOMEN
For work in

National Photo Finishing Co.
2nd & 3rd shifts.

Complete fringe benefits.
Call GL. 7-3017.

(68-70)

PIKNIKAS ir PIETŪS
Pas čiurlius, Pattenburg, N. J.

Sekmadienį

Rugsėjo 12 September
X.

Piknikas bus gražiame sode, tyrame ore. Bus 
duodami geri pietūs. Pelnas nuo šio pikniko yra 
skiriamas ‘‘Laisvės” naudai. Taigi būkite pik
nike, pasilinksminkite, papietaukite ir parem
kite laikraštį “Laisvę”. Pietų kaina $3.00.

z Pietus Duos Lygiai 12 Vai. Dieną
4

OPPORTUNITY. WIREMAN.
Experienced, full time, Good salary, 
excellent benefits. Apply Personnel 
Dept. BOGUE ELECTRIC MFG. 
CO., 106 Pennsylvania Ave., Pater
son, N. J. Bus No. 4. An e^ual 

(70-76)

WOMAN
References required.

Housework and child care.
5 days, sleep in.
Call MI. 6-4828.

(69-70)

REAL ESTATE

GENERAL HOUSECLEANING 

and child care.

5 days, sleep in Saturday only.
$45 and car fare.

HI. 9-7988
(69-73)

FOR RENT
Frankford — 1000 sq. ft. plus bsmt.
Cor, loc. Avail, w/300 sq. ft. gar.

Will alter to suit tenant. 
Zoned Commercial.

Call DE. 2-2939 or PL 3-8225.
(67-71)

WAITRESS. Work in Luncheonette, 
4 to 12 P. M. Apply in person. 

POLLY'S LUNCHEONETTE 
Ridge Pk. & Nbrth Lane, Consho
hocken, before 2 PM, or call after 
2.30 PM. 

275-9018.
(69-72)

kraujui svarbi ypatybė. 
Man rodos, jau turėtų būti 
visiems žinoma, jog moder
niškame valgyje, * dažniau
sia natūralis maistas apnai
kintas, nes palaikymui švie
žiu, į jį dedama chemikalų. 
Nemanau, kad kas nors ga
lėtų užginčyti tą faktą, jog 
per daug prisirinkus vieno
kių ar kitokių chemikalų 
žmogaus kūne, jį nuvaro į 
kapus. O išvengti chemika
lais sudarkyto maisto, šioje 
Šalyje labai sunku. Bėda, 

.kad natūralistų labai ma- 
yra, kurie kovotų mais

to darkymą, vandens terši
mą bei oro nuodijimą.

LAWRENCE, MASS.

Mikalina Balevičienė
Rugsėjo 5 d., 1963 m., mirė mano mylima žmo

na Mikalina. Taigi šiemėt sukanka dveji me
tai, kai aš liūdžiu vienas. Ilsėkis, miela Maka- 
lina, aš tavęs niekad nepamiršiu.

Liūdintis vyras,
' Motiejus Balevičius

Kelrodis iš New Yorko
Pravažiavus Newarko Air Portą laikykitės dešinėj, 

imkite kelią No. 22 ir važiuokite apie 50 mailių iki 
Mountain View Inn restorano, nuo čia temykite ma
žą užsisukimą į kairę, užvažiuosite ant naujo tilto, 
pervažiavę tiltą laikykite^ dešinėj ir privažiuosite kitą 
mažą tiltą, pervažiuosite to tiltuko apačia; penktas 
namas bus čiurlių.

Važiuojant iš Philadelphijos per Eastoną
Iš Eastono imkite kelią 78-tą, ir privažiavę Patten- 

burgą sukite dešinėn, ir 78-tu keliu pasieksite Čiur
lius (Churlis). , ' ;

Trentoniečiai važiuokite keliu 69 iki privažiuosite 
kelią 22, privažiavę Pattenburgą sukite kairėn. Per- 

kvažiavę naują tiltą laikykitės dešinėj ir važiuokite 
iki Čiurlių ūkio.

Business Service
A. &A. PAINTING

Call now for your interior work 
Painting done by experts.

SU. 9-1111
(68-72)

Machinery for Sale

Contents of Ornamental Iron & 
Sheet Metal Shop, including 5-ton 
punch press circle cutter, foot shear, 
kick presses, drill presses, spinning 
lathes. Also Bar Stock and finished 
products. Salesman on premises.

Monday 10 to 3, N. W. cor. 4th & 
Brown St. or call

GA. 3-5525,

MALE and FEMALE

HELP WANTED
B. ALTMAN 

&CO.
ST. DAVIDS, PA. 

Interviewing for 
FULL TIME 

27% or 37% Hrs.
Restaurant positions 

Housekeeping positions 
Tailor-Fitter 

Corsetier-sewer _ 
Rec. & Marking

Apply in person į ‘ < 
Mon. thru’ Sat. 10 AM. —5 PM» at

TREADWAY INN 
St. Davids, Pa.

■ ■3.^*..^.. . _ (69-751
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SVEIKINIMAI
f

Norwood, Mass. Mes lin- rašytojo vardą Tarybų Lie- 
kime Rojui Mizarai geros tuvoje.
sveikatos ir sulaukti dar Klementina Yenkeliūnienė, 
daugelio gimtadienių. Wl.
žilaitis, Y. R. Niaurai ir M. ka.
Uždavinis.

Ilgiausių metų !

Petras Bokas ir G. Pakut-

--------  Draugės ir draugai, ne- 
• Cleveland, Ohio, Jūs, lais- galėdami dalyvauti bankete 

viečiai, verti pagyrimo už asmeniškai, siunčia draugui 
surengimą šio pobūvio pa- Mizarai širdingiausius lin
ge rbimui rašytojo draugo kėjimus, velydami R o j u i 
Rojaus Mizaros, nes jo at-1 tvirtos sveikatos ir ilgiau- 
siekimai mus visus gerai, šitų metų. Visi džiaugiasi 
nuteikia. Būtų labai malo-’ ir didžiuojasi, kad Tarybų 
nu tame pobūvyje kartu su' Lietuvos Rašytojų Sąjunga 
jumis dalyvauti, ir bendrai. suteikė draugui Mizarai 
dar kartą jam palinkėti, Lietuvių Liaudies Rašytojo 
daug, daug kūrybinių metų.' 
Bet dalyvauti, kaip jau dau
geliui žinoma, šį kartą nėra 
galimybių, todėl įsigiję bi
lietą, visa siela ir širdimi 
būsim su jumis. Draugiškai, 
J. žebr11 m o n d •

LAISVE

Bojalienę, kai Vilniaus aerouostešitaip sveikino Antaniną 
ją sutiko giminės — Užkurėlių šeima. A. Bojelienė yra iš 
Maspetho, — Niujorko miesto rajonas.

Amerikos lietuviai atvyko j Tarybų Lietuvos 25-mečio 
jubiliejų. Grupės vadovas J. Juška taria sveikinimo 

žodį Vilniaus aerouoste.vardą. z.
Pagerbdami draugą Mi- 

zarą, kaip vyriausią “Lais
vės” redaktorių, ta proga 
siunčia “Laisvei” dovaną:

Bekampiai, Avalon, N. J., 
$10.

Po $5: P. B. Navalinskai,
Brooklyn, N.Y. Mielas Atlantic City, N. J.; Uršu- 

Rojau! Labai džiaugiamės, ]g Guzonienė, Gloucester 
kad Tarybų Lietuva jus taip | Citv, N. J.; Mankauskas
išaukštino, suteikė Jums
Liaudies rašytojo vardą.
Mes sveikiname jus kaip nandoah, Pa.; L. Tilvikas,

Tunkannock, Pa.; K. Nara- 
vas ir Kaz. Motuzą, She-

mūsų kuopos narį, švietėją Easton, Pa.; J. Globičius, 
tarpe pažangių Amerikos j Wilkes- Barre, Pa.; Kaz. ir 
lietuvių darbuotojų, linkime Ant a n i n a Zambusevičiai, 
Jums ilgų darbingų, kury- Marcelė Romikai t i e n ė ir 
bingų būsimų metų ir geros Petras Milčinskas, 
sveikatos. LLD Pirmoji f ding> Pa>; Napoleonas Du- 
kuopa. čia randate auką— donis Chester, Pa.
$5.00. p0 $2: Bronė Ramanaus*

. . i kienė. ir A. R., Sellersville,
Hartford, Conn., Sveiki-j pa . viadzė Pali e p i e n ė , 

name draugą R. Mizarą, su-1 cherry Hill. N. J.; Vvt. 
laukus dar nelabai senyvo Maurukas, Shenandoah, Pa. 
amžiaus. Dar ilgai ilgiausių Po . Adomas Pauliu- 
metų apšvietoj darbuotis. kaitiS( p. Baranauskas, Ve- 
L* Butkevičienė. $5; J. irL. |,.onjka Pergis, ir Barbora 
žemaičiai, $10,^ir Ona Kra- G e g ž n i enė, Philadelphia, 

Pa.; Vladzės sesuo, Cherry 
™ T-,. . . Hill, N. J.; Ona Agurkie-

Easton, Pa.; J. Globičius,

Read-

$5.00.

amžiaus. Dar ilgai ilgiausių

L. Butkevičienė, $5; J. ir L.

snickienė su $2.

Benld, Ill., širdingai svei- ng> Chester, Pa.; P. K. Va- 
kinu Mizarą su 70, metų, ]antaj( Egg Harbor City, 

kad daug metų energingai jgįem Pa.
linkiu geriausios sveikatas, N. J.; Frank Zavis, Beth-

dirbtų liaudžiai dėl laimin
gesnės ateities. Draugiškai, 
J. J. Daujotas.

Lowell, Mass., Gerb. drg. 
R. Mizara— sveikinu Jumis 
su 70 m. sukaktimi. Linkiu 
jums viso gero, tvirtos svei
katos, Hr kad daug sulauk- 
tumėt tokių garbingų metų, 
kaip šiemetiniai jubiliejiniai 
metai. Būk sveikas ir lai- 
mngas.* Draugiškai, J. Bla- 
žonis.

Viso $91.
Draugiškai,

J. A. Bekampis 
Avalon, N. J.

Haverhill, Mass., Brangus 
drg. Mizarai, atlei skite, 
kad negalime būti jūsų pa
minėjime, bankete, 70 metų 
apvaikščiojime. V i s v i e n 
sveikiname jumis ir linkime 
geriausios sveikatos, ir 
daug apvaikščioti garbingų 
jubiliejų. Tai yra brangi 
diena jums, taipgi ir mdms 
visiems lietuviams, kuomet 
per ištisus metus, skelbei 
darbininkams teisybę, per 
savo knygas ir spaudą. Lin
kime sulaukti šimtą metų, 
nes labai esi reikalingas. 
Draugiškai, A. ir M. Kaz
lauskai.

Bridgeporto, Conn. Mie
las rašytojau Rojau Miza
ra. sveikiname su 70-ju gi
mimo metinėmis, velydami 
daug sėkmės jūsų gyveni
me ir visuomeniniame vei
kime. , Negalėdami daly
vauti jūsų garbingame ban
kete, prisidedame su svei
kinimo auka $10. Drau
giškai, Juozas ir Marijona 
Strižauskai.

Newark, N. J. Linkiu ge
riausios sveikatos ir ramy- i 
bes Rojui Mizarai, mūsų 
rašytojui ir jo žmonai Ievu
tei, pagalbininkei. Čia ran
date mano sveikinimą—$4. 
Negalėjau dalyvauti (nors 
ir nusipirkau bilietą), nes 
sveikata silpna. Meno ir 
Mokslo mylėtoja.

Lawrence, Mass. Mielas 
drauge R. Mizara — svei
kiname jus su 70 metų su
kaktuvėmis ir linkime su
laukti šimtinės ir kad ją 
taip pat linksmai atšvęstu- 
mėte, kaip dabar. Ne tik 
garbė jums, drauge Miza
ra, bet ir visiems Amerikos 
pažangiems lietuviams. E<- 
sate brangus darbininkų 
judėjimo švietėjas, 
sveikas ir laimingas.
S. Penkauskai.

Būk
S. ir

Svei-
Rojau

Waterbury, Conn, 
kiname jus, mielas 
Mizara, jūsų 70 m. gimimo 
proga, ir už tai, kad jums 
įteikė garbingą Liaudies

Širdinga padėka
Didelis nuoširdžios pa

dėkos žodis priklauso trims 
jaunoms darbščioms ir gra
žioms moterims, būtent: 

! Onai Yakštienei, jos sesu
tei Carol Baretela, Hele
nai F e i f e r i e n e i ir Va
lentinai Nevins. Jos atliko 
puikų darbą prie išsiunti
nėjimo po plačią Ameriką 
Lietuvių Literatūros Drau- 
gijos anglų 
“Lithuania: 
ent.”

Draugijos 
n as Grybas 
Lietuvą, o šią knygą rei
kia siuntinėti. Reikėjo tal
kos. Ir štai šios 4 draugės 
atėjo talkon ir skubiai pa
darė ekspediciją. Dar kar
ta joms didelis ačiū.

A. B.

kalba knygos 
Past and Pres-

sekretorius Jo- 
buvo išvykęs Į

Dar apie Antaną 
Balčiūną

“Laisvės” numery 60, (iš 
liepos 30 d.) aprašyme apie 
neseniai mirusį Antaną 
Balčiūną yra netikslumų, 
kuriuos noriu atitaisyti.

Antanas Balčiūnas Lietu
voje kilęs iš • Siekionių kai
mo, Darsūniškiu apylinkės. Į 
Ne jo tėvas pirmiau mirė, 
bet motina—gimė po gim
dymo sūnaus Andriaus, ku
ris gyveno Kanadoj ir tik 
prieš porą metų mirė. Šei
moje buvo trys: Antanas, 
sesuo ir Andrius, 
mirė 1910 metais.

Antanas atvyko į Ame
riką 1914-metais, o ne 1910. 
Atvyko į W. Virginia vals
tija, į kasyklų apylinkę, pas 
pažįstamą Ziką. Negavęs 
ten darbo, atvyko į Pitts
burgh^, Pa., pas mane, ma
nydamas gauti darbo gele- 

i žies liejykloje. Kadangi ta
da buvo blogi metai, tai

Mieste pasidairius
Paskutinėmis dienomis 

oras pas mus gerokai atvė
so, bet to taip labai laukia-1 . Praėjusį pirmadienį, rug- 
mo lietaus taip ir nesulau-; piūčio 30 d., kai Gus Dir- 
kiame. Sausra tebekamuoja I žuvaitis grįžo iš “Laisvės” 
visą apylinkę.

Tai ir politikieriai tebesi-1 
peša dėl pritrūkimo van-: 
dens. Vieni kitus kaltina ir' 
kolioja. Ypač daug apie 
vandens stoką šneka demo
kratų aspirantai į majoro 
kandidatus.

Plėšikai sunkiai sužeidė 
G. Diržuvaitį

Mo- 
poros

Man-

> “Laisvės” 
: kooperatyvo direktorių ta- 
■ rybos posėdžio, plėšikai jį 
I užpuolė ir žiauriai peiliais 
!subadė; atėmė pinigus, ku
rių jis mažai prie savęs tu
rėjo. Tai įvyko arti na
mų, kur jis gyvena—Essex 
ir Belmont gatvių.

Šiuo metu Gus Diržuvai- 
tis (Dirzuvai) yra Kings 

į County ligoninėje — Build- 
I ing E, 7-ame -aukšte.

“Laisvės” kolektyvas lin
ki draugui Diržuvaičiui 
sėkmingai pasveikti. Ku
rie galite, draugai prašomi 
ligonį aplankyti.

Smulkiau apiė ant jo už
puolimą bus parašyta 
“Laisvėje” vėliau.

AR TAS GELBĖS 
ŽMONĖMS?

New Yorkas. — Miesto 
gyventojai, kurie gyvena 
Kenedžio, aerodromo apy
linkėje, labai kenčia nuo 
nuolatinio reaktyvinių lėk
tuvų kaukimo.

Federal Aviation Agency

Daug kalbama apie mies
to apšvietos tarybos dery
bas su mokytojų federacija 
dėl algų pakėlimo ir kitų 
sąlygų pagerinimo. Kol kas 
tos derybos nieko nedavė, 
ir prasideda kalbos apie 
mokytojų streiką.

Streikas paliestų visas 
viešąsias mokyklas, 
kyklos atsidarys už 
savaičių. 

t

Greenwich Village
hattane vienas ‘coffeehouse’ 
savininkas siunčiamas 30 
dienų į kalėjimą. Jis biznį 
varė be leidimo. Be to, kai
mynai skundėsi, kad jo res- 
torante per cĮienas ir naktis 

s* eina didžiausias triukšmas.
Teisėjas užpyko ir skau- patvarkė, kad jie skrisdami 
džiai nubaudė. Manoma, į aeiĮodromą skristų virš 
kad šita bausmė padės Jamaica įlankos, pro Floyd 
Greenwich Village apvalyti: Bennett karinį aerodromą, 
nuo panašių “įstaigų”. i kur retai apgyventi plotai.

Tėvas Ilgai užsitęsęs laivakrovių 
streikas užsibaigė. Daugiau 
kaip šimtas laivų, kurie “il
sėjosi” uoste per keletą sa
vaičių, dabar pradės veikti.

Majoras Wagneris pasky
rė daugiau kaip penkius mi
lijonus dolerių pradžiai įve
dimo naujos “trafiko” kon
trolės sistemos. Visas pla
nas, sako, kainuos 100 mili-

PRANEŠIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1-os kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, rugsėjo 7 d., 7:30 
vai. vakare, “Laisvės" salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone Parke. Visi 
nariai kviečiami dalyvauti susirin
kime. Kurių duoklės neužmokėtos, 
malonėkite ateiti ir užsimokėti.

Valdyba
(69-71)

Kritkavo NAACP 
negru vadus

New Yorkas. — Per ke
lis “The Worker” numerius 
Claude Lightfoot kritikavo 
negrų vadus už tai, kad jie 
NAACP 56-oje metinėje 
konvencijoje, kuri įvyko 
Denverio mieste, neturėjo 
dienotvarkėje ir nesvarstė 
kovos prieš karą.

Straipsnių autorius rašo, 
kad negrų konvencijoje bu
vo apsvarstyta eilė svar
bių reikalų, bet karo pavo
jus yra visiems didelis — 
kaip baltiems, taip ir neg
rams.

New Yorkas. — Ekono
mistai sako, kad JAV karas 
Vietname ‘duos blogų rezul
tatų.

Jis pakvietė jį ten. Ten ga
vo darbą prie tabako ir ki
tokių žemės ūkio darbų.

Waterbury, Conn. Bran-1 Vėliau jis įstojo, ar buvo 
gus Drauge Rojau Mizara!, paimtas, į JAV kanuome- 

•- , Į nę pirmojo pasaulinio ka
ro metu. Grįžęs, tuomet 
užsidėjo nejudamojo turto 
agentūrą Brooklyne. Vedė 
Verbylienę, su kuria susi
laukė sūnaus Algirdo ir 
dukros Rūtos, ir įsūnino 
Radžiūnų sūnų Albertą. 
Visus išauklėjo.

Žmonai mirus, vedė ant
rą žmoną, su kuria' susi
laukė dukrelės Lynn. Neil
gai tęsėsi jų vedybinis gy
venimas. Žmona mirė vė
žio liga. Liko maža duk
relė, kurią išauklėjo iki 10 
metų.

Pranas Balčiūnas
San Leandro, Calif^

Mes sveikiname jus su jūsų 
70 m. amžiaus sukaktimi ir, 
su jūsų aukštu pasižymėji
mu kaip Lietuvių liaudies 
rašytojas, — Lietuvių Ra
šytojų Sąjunga suteikė 
jums ta garbingą titulą.

Mes linkime jums geros 
sveikatos ir ilgo amžiaus, 
kad ir ant toliau galėtumėt 
rašyti ir švęsti lietuvių 
liaudi. Aleksander Kindu- 
las, Pijušas Petrauskas ir 
M. Svinkūnienė.

Rocky Hill, Conn.—Mie
las Rojau Mizara sveikina- 
meme jus jūsų 70 m. gim
tadienio proga. Linkime 
daug laimės, ir tęsti toliau 
darbą literatūros serityje. 
Čia randate mūsų sveikini-

ir čia nebuvo galima gauti ’ jonų dolerių. Bus įvesti ko- 
darbo. Susirašėm su jo •' kie ten “komputeriai”, ku- 
broliu Adomu Tirva, kuris
gyveno Manchester, Conn, tomobilių ir sunkvežimių

rie bandys “suvaldyti” au-

vairuotojus.

Brooklynietis Morris Kaif 
daug metų rinko senus pini
gus ir juos laikė savo krau
tuvėje. Dabar kas nors juos 
pavogė. Jų vertė buvusi 50 
tūkstančių dolerių.

Washingtonas.—Rugpiū- 
čičo 27 d. sukako 57 metai 
JAV prezidentui Johnsonui.

mo auką $5. Draugiškai, J. 
ir O. šilkai.

OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
185 kuopos susirinkimas su pietum 
įvyks rugsėjo 14 d. “Laisvės" salėje, 
102-02 Liberty Avė. Pietūs bus duo
dami 12 vai., o susirinkimas prasi
dės 2 valandą.

Visus maloniai prašome dalyvau
ti. Pietūs bus skanūs ir pigūs— tik
tai $1.25 asmeniui.

Prašorjie pietums duoti užsaky
mus iš anksto, iki rugsėjo 13 d.

Valdyba
(70-71)

PAIEŠKOJIMAI
Ieško savo tėvelio, Bronė Zalubai- 

tė-Ruželienė, Juozo Zalubos, pirmiau 
gyvenusio 1410 So. 49th Avė., Cice
ro, III. Jis išvyko Amerikon prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Prašome ra
šyti sekamu adresu: Bronei Gun- 
drienei, Rokiškio rajonas, Daudelių 
kaimas, Lithuania, USSR.

BAYSHORE, L. L, N. Y.
Mirus

i

Pranui Laukaičiui
Reiškiu gilią užuojautą jo žmonai Anna 

Laukaitienei, sūnums, anūkams, švogerkai 
Adelei Rainienei, ir kitiems artimiems gimi
nėms ir draugams.

. — Domicėlė Galinauskienė,
Queens Village, N. Y.

Klaidos atitaisymas
Literatūros Draugijos Ne

leistoje anglų kalba knygo
je “Lithu a n i a : Past and 
Present” yra įsiskverbusi 
techninė klaida. Ji, matyt, 
įvyko kilometrus paver
čiant myliomis. Lietuva 
padaryta daug didesnė, ne
gu ji iš tikrųjų yra.

Knygos Įvade (Introduc
tion), 13 psl., pasakyta, kad 
Lietuvos teritorija apima 
“105,000 kvadratinių my
lių plotą,” betgi iš tikrųjų 
ji teturi apie 26,170 kv. my- 
lių.

Ten pat taipgi pasakyta, 
kad, kai Klaipėda ir Vil
niaus kraštas buvo atpjjšti 
nuo Lietuvos, tai jos teri
torija buvo nupuolusi '*iki 
“83,670 kv. mylių,” gi tu
rėjo būti iki “apie 20,070 
kvad. mylių.”

Skaitytojai raginami tai 
įsitėmyti.

“šviesos” Redakcija

Užsiregistruokite 
balsavimui

Yra žmonių, kurie yra 
piliečiai, bet kurie pirmiau 
nedalyvavo rinkimuose. Y- 
ra žmonių, kurie yra balsa
vę, bet persikėlė gyvent) j 
kitą vietą. Visiems ji 
reikia užsiregistruoti, j<
jie norės dalyvauti lapkri
čio mėnesi rinkimuose. Lai
kas dabar pasirūpinti, kad 
galėtumėte dalyvauti rinki
muose.

.s

Rašytojo Mizaros Pagerbimui

Sekmadienį, Rugsejo-Sept. 5 d 
New National Hali

261 Driggs Ave. Brooklyn, N. Y.
(Greenpoint) j

Pradžia 1:30 P. M. Bilietas $6.00

Salė Vėdinama

TRUMPĄ MENINĘ

Mildred Stensler

PROGRAMĄ ATLIKS

ii

Victor Becker

AIDO CHORO MOTERŲ KVARTETAS

Penktadienis yra paskutinė diena įsigyti banketo

PRAŠOME VISŲ ATSILANKYTI NURODYTU LAI K

N. Ventienė, N. Buknienė, O. Čepulienė, K. Ručinskienė




